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O QUE É A AGMVM?

A Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários, designada abreviadamente 
por AGMVM, funciona na dependência do Governador do BCV e goza de auto-
nomia funcional e administrativa.

É o serviço responsável pela supervisão dos mercados de valores mobiliários, de 
acordo com o nº 1, do artigo 5º, do Código do Mercado de Valores Mobiliários 
(CodMVM), aprovado pelo Decreto-Legislativo nº 1/2012, de 27 de Janeiro, repu-
blicado a 3 de Abril de 2012. Tem como missão supervisionar e regular os mer-
cados de valores mobiliários e instrumentos financeiros derivados (tradicional-
mente conhecidos como “mercados de bolsa”) e a actividade de todos os agentes 
que neles atuam. Tem, ainda, como atribuição, promover o desenvolvimento do 
mercado de valores mobiliários e de instrumentos financeiros e das actividades de 
intermediação financeira.

A natureza, a composição, as atribuições, o funcionamento, bem como as incom-
patibilidades das pessoas que integram a AGMVM constam do Capítulo II do 
Decreto-Legislativo nº 1/2012, de 27 de Janeiro, republicado a 3 de Abril. O Códi-
go do Mercado de Valores Mobiliários tem por objectivo estabelecer os princípios 
e disposições fundamentais por que se rege a organização, o funcionamento e as 
operações dos mercados de valores mobiliários e as actividades que nesses merca-
dos exerçam todos os agentes que neles intervêm.

O QUE É A SUPERVISÃO?

A supervisão e a regulação exercidas pela AGMVM consistem: 

•	 No	acompanhamento	permanente	da	actuação	das	pessoas	ou	entidades	que	
intervêm no mercado de capitais, com o objectivo de detectar actos ilícitos, 
nomeadamente na negociação em bolsa. 

•	 Na	fiscalização	do	cumprimento	da	lei	e	dos	regulamentos.
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•	 No	controlo	da	actividade	da	Bolsa	de	Valores	e	de	todos	os	intervenientes	
no mercado de valores mobiliários. 

•	 Na	verificação	do	cumprimento	das	obrigações	de	 informação	ao	público	
que impendem sobre as entidades emitentes de valores admitidos à negocia-
ção na Bolsa de Valores. 

•	 Na	determinação	da	admissão	oficiosa	à	cotação	de	valores	mobiliários.

•	 Na	concessão	de	registo	às	ofertas	públicas	de	distribuição	(incluindo	ofer-
tas	de	subscrição	e	de	venda)	e	às	ofertas	públicas	de	aquisição	(incluindo	
ofertas	públicas	de	troca)	de	valores	mobiliários.	

•	 Na	autorização	ou	na	proibição	de	realização	das	ofertas	públicas	de	distri-
buição e de aquisição. 

•	 Na	regulamentação	sobre	matérias	que	lhe	sejam	atribuídas	por	lei.	

•	 Na	realização	de	todas	as	diligências	que	permitam	o	apuramento	de	res-
ponsabilidades e a instauração de competentes procedimentos disciplinares, 
bem como na participação às autoridades judiciais competentes das irregu-
laridades passíveis de procedimento criminal no funcionamento do merca-
do de valores mobiliários. 

•	 Na	aplicação	das	coimas	a	que	se	referem	o	Código	do	Mercado	de	Valores	
Mobiliários aprovado pelo Decreto-Legislativo nº 1/2012, de 27 de Janeiro, 
republicado a 3 de Abril de 2012, e a legislação complementar.

•	 No	exercício	das	demais	competências	que	lhe	sejam	atribuídas	pela	legisla-
ção ou regulamentação aplicáveis ao mercado de valores mobiliários e, bem 
assim, as que se revelem necessárias ao eficaz desempenho das suas funções. 

•	 Na	verificação	do	funcionamento	regular,	eficiente	e	credível	dos	mercados	
de valores mobiliários, dos instrumentos financeiros e das entidades neles 
intervenientes e na protecção dos investidores.
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QUAIS SÃO AS PESSOAS OU ENTIDADES SUJEITAS À SUPERVISÃO 
DA AGMVM?

Estão sujeitas à supervisão da AGMVM, sem prejuízo das competências atribuí-
das a outras autoridades, as seguintes pessoas e entidades:

•	 As	Bolsas;

•	 As	Entidades	Gestoras	de	sistemas	de	negociação	multilateral,	de	sistemas	
de liquidação, de câmara de compensação ou contraparte central e de siste-
mas	centralizados	de	valores	mobiliários;

•	 Os	Intermediários	financeiros	e	consultores	para	investimento;

•	 Os	Emitentes	de	valores	mobiliários;

•	 Os	investidores	qualificados	ou	institucionais;

•	 Os	titulares	de	participações	qualificadas;

•	 Os	Fundos	de	Garantia	e	sistemas	de	indemnização	dos	investidores	e	res-
pectivas	entidades	gestoras;

•	 Os	Fundos	de	Investimento;	

•	 Auditores	e	sociedades	de	notação	de	risco,	registados	na	AGMVM;

•	 Outras	pessoas	que	exerçam,	a	título	principal	ou	acessório,	actividades	re-
lacionadas com a emissão, a distribuição, a negociação, o registo ou o depó-
sito de instrumentos financeiros ou, em geral, com a organização e o funcio-
namento dos mercados de instrumentos financeiros.

O QUE É A FISCALIZAÇÃO?

No	exercício	de	poderes	de	fiscalização,	a	AGMVM:

•	 Efectua	 as	 inspecções	que	 entenda	necessárias	 às	 entidades	 sujeitas	 à	 sua	
supervisão;

•	 Realiza	inquéritos	para	averiguação	de	infracções	de	qualquer	natureza	co-
metidas no âmbito do mercado de valores mobiliários ou que afectem o seu 
normal	funcionamento;
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•	 Executa	as	diligências	necessárias	ao	cumprimento	dos	princípios	da	super-
visão.

Compete à AGMVM fiscalizar a aplicação da legislação sobre publicidade relativa 
às	matérias	reguladas	no	Código	do	Mercado	de	Valores	Mobiliários,	instaurando	
e instruindo os processos de contra-ordenação e aplicando as respectivas sanções.

O QUE É A REGULAÇÃO?

A regulação consiste na criação e aplicação de normas sobre o funcionamento de 
um sector da actividade económica e/ou sobre o funcionamento de mercados e a 
actividade das entidades que neles intervêm. 

A AGMVM regula o funcionamento dos mercados de valores mobiliários, a re-
alização	de	ofertas	públicas,	a	actuação	de	todas	as	entidades	que	operam	nesses	
mercados	e,	de	um	modo	geral,	todas	as	matérias	que	dizem	respeito	a	esta	área	
de actividade. 

O QUE É A COOPERAÇÃO E QUAIS SEUS OBJETIVOS? 

No	âmbito	das	suas	atribuições,	a	AGMVM	promove	o	intercâmbio	e	a	coordena-
ção com os demais serviços do Banco de Cabo Verde, com autoridades nacionais 
que	exerçam	funções	de	supervisão	e	de	regulação	e	com	instituições	congéneres	
estrangeiras, nos termos da lei e das convenções internacionais que vinculam o 
Estado de Cabo Verde.

A cooperação desenvolvida pela AGMVM deve obedecer aos princípios de reci-
procidade, de respeito pelo segredo profissional e de utilização restrita da infor-
mação para fins de supervisão.

Através	da	cooperação,	a	AGMVM	procura:	

•	 Tornar	a	supervisão	mais	eficaz;

•	 Aproximar	a	sua	actuação	das	práticas	seguidas	pelas	instituições	que,	em	
outros	países,	desempenham	as	mesmas	funções;

•	 Combater	as	actuações	fraudulentas	de	carácter	internacional.
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QUAIS OS OBJECTIVOS DA AGMVM? 

A AGMVM obedece aos seguintes princípios: 

•	 Protecção	dos	investidores;	

•	 Eficiência	e	regularidade	de	funcionamento	dos	mercados;	

•	 Controlo	da	informação;	

•	 Prevenção	do	risco	sistémico;

•	 Prevenção	e	repressão	das	actuações	contrárias	à	lei	ou	regulamentos;

•	 Independência	perante	quaisquer	entidades	públicas	ou	privadas.		

COMO É QUE A AGMVM PROTEGE OS INVESTIDORES?

No	sector	financeiro	e,	em	particular,	nos	mercados	de	capitais,	têm	vindo	a	ser	
reforçados os mecanismos de protecção daqueles que têm maior dificuldade em 
fazer	defender	os	seus	direitos	–	os	pequenos	investidores.	Esta	é	uma	exigência	
decorrente	da	 sofisticação	 e	da	 complexidade	 técnica	que	 têm	acompanhado	o	
desenvolvimento dos mercados. 

A AGMVM protege os investidores, quer mediante o exercício permanente das 
funções de supervisão e regulação que lhe são conferidas por lei, quer ainda atra-
vés	do	desenvolvimento	de	serviços	que	visam	assegurar	um	apoio	directo	ao	pú-
blico em geral e aos investidores em particular.

QUE SERVIÇOS SÃO DISPONIBILIZADOS AO PÚBLICO PELA AGMVM?

A	AGMVM	disponibiliza	ao	público:

•	 Informações	no	item	da	AGMVM	intitulado	Mercado	dos	Valores	Mobiliá-
rios do site do Banco de Cabo Verde: www.bcv.cv 
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COMO ESTÁ ORGANIZADA A AGMVM?

São órgãos da AGMVM, o Conselho Directivo e o Conselho Consultivo.

O	Conselho	Directivo	é	composto	por	um	Auditor	Geral	e	por	2	(dois)	vogais	em	
regime	de	exclusividade,	sendo	todos	eles	designados	por	Resolução	do	Conselho	
de Ministros de entre pessoas de reconhecida idoneidade, independência e com-
petência,	sob	proposta	do	membro	do	governo	responsável	pela	área	das	Finanças,	
ouvido o Governador do Banco de Cabo Verde. 

O mandato do Auditor Geral e dos vogais da AGMVM tem a duração de 4 (qua-
tro) anos, renovável por uma vez.

O Conselho Directivo tem as seguintes competências:

•	 Definir	a	política	geral	da	AGMVM;

•	 Elaborar	o	orçamento	e	o	plano	anual	de	actividades;

•	 Elaborar	o	relatório	anual	sobre	a	situação	dos	mercados	de	valores	mobili-
ários e proceder à sua divulgação, apresentando-o ao Governador do Banco 
de	Cabo	Verde	e	ao	membro	do	Governo	responsável	pela	área	das	Finan-
ças,	até	30	de	Junho	de	cada	ano,	o	qual	deve	incluir	o	relatório	da	actividade	
desenvolvida	pela	AGMVM;	

•	 Organizar	os	serviços	e	gerir	os	recursos	humanos	da	AGMVM;

•	 Aprovar	os	regulamentos	e	outros	actos	normativos	cuja	competência	a	lei	
atribua	à	AGMVM,	incluindo	a	definição	de	taxas;

•	 Aprovar	recomendações	genéricas	dirigidas	às	entidades	sujeitas	à	sua	super-
visão	e	pareceres	genéricos	sobre	questões	relevantes	que	lhe	sejam	colocadas;	

•	 Determinar	a	abertura	de	processos	de	averiguações	preliminares	relativas	
a crimes contra o mercado e o seu encerramento, bem como a eventual re-
messa	daqueles	ao	Ministério	Público;

•	 Praticar	os	demais	actos	de	supervisão	definidos	na	Lei;	

•	 Deliberar	sobre	quaisquer	outras	matérias	que	sejam	atribuídas	por	Lei.	

O	Conselho	Consultivo	é	um	órgão	de	consulta	e	assessoria	ao	Conselho	Direc-
tivo, competindo-lhe pronunciar-se sobre os assuntos que lhe sejam submetidos 
por este e apresentar recomendações e sugestões.
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São membros permanentes do Conselho Consultivo:

•	 O	Governador	do	Banco	de	Cabo	Verde,	que	preside;

•	 Um	representante	do	membro	de	Governo	responsável	pela	área	das	Finan-
ças;

•	 Um	administrador	do	Banco	de	Cabo	Verde;

•	 O	Auditor	Geral	do	Mercado	de	Valores	Mobiliários;

•	 O	Presidente	da	Bolsa	de	Valores	de	Cabo	Verde;

•	 Um	representante	das	instituições	de	crédito;	e

•	 Um	representante	das	sociedades	de	corretagem.



COMO CONTACTAR A AGMVM?

Via Telefone: +238 2607091 / 2607000

Via	Fax: +238 2607079

Via Carta, ou 
Presencialmente:

Banco de Cabo Verde
Avenida	Amílcar	Cabral,	nº	27	CP	101	
Praia	-	Cabo	Verde

Via e-mail, ou
Internet:

- agmvm@bcv.cv
- www.bcv.cv


