
  

 

COMUNICADO 

 

Abu Dhabi Global Market e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
assinam memorando de cooperação 

 

6 de março de 2017, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos 

  

Abu Dhabi Global Market (ADGM), o Centro Financeiro Internacional em Abu Dhabi, e a 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) assinaram um Memorando de 

Entendimento (Memorandum of Understanding, MoU) que visa reforçar a cooperação na 

supervisão de instituições financeiras, facilitar a cooperação e a troca de informação e 

apoiar atividades transfronteiriças nos mercados financeiros de Abu Dhabi e de Portugal.  

 

O MoU foi assinado a 2 de março de 2017 por Gabriela Figueiredo Dias, Presidente da 

CMVM, e Richard Teng, Chief Executive Officer da Financial Services Regulatory Authority 

(FSRA) do ADGM.  

 

O MoU reitera os compromissos do ADGM, enquanto centro financeiro internacional, de 

reforçar e construir relações fortes com reguladores financeiros globais. O acordo constitui 

o quadro de referência para a prestação de assistência mútua, a partilha de informação de 

supervisão entre a FSRA e a CMVM e a cooperação na supervisão de atividades 

transfronteiriças, contribuindo para um maior crescimento em ambos os mercados 

financeiros. O MoU também estabelece as bases de cooperação e partilha de informação 

e de conhecimentos sobre regulação financeira em cada uma das jurisdições.  

 

Gabriela Figueiredo Dias, Presidente do Conselho de Administração da CMVM, 

afirmou: “O número crescente de empresas portuguesas que atuam nos Emirados Árabes 

Unidos demonstra a complementaridade de ambos os países, que se intensificou nos 

últimos anos, exigindo cooperação mais intensa entre os respetivos supervisores. A 

globalização, inovação e sofisticação financeira tornam essencial a cooperação entre 

supervisores para reforçar as respetivas capacidades. Estou satisfeita que este MoU 

permita à CMVM e à FSRA formalizarem a cooperação e partilha de informação, 

conhecimentos e melhores práticas. As nossas instituições têm mantido relações amistosas 

 



e produtivas, que se tornarão mais efetivas com este MoU, criando novas oportunidades de 

cooperação nas áreas da regulação e práticas e modelos de supervisão.”.  

 

Richard Teng, Chief Executive Officer, FSRA da ADGM disse, “Estamos satisfeitos que 

possamos estreitar a nossa colaboração com a CMVM os esforços para uma elevada 

exigência regulatória e de práticas de supervisão em cada uma das jurisdições. A 

conjugação de esforços e a cooperação regulatória permitirão às instituições financeiras e 

empresas expandirem a sua visibilidade através da globalmente reconhecida plataforma da 

ADGM. Trabalharemos lado a lado com a CMVM para beneficiarmos mutuamente da 

experiência regulatória acumulada em cada uma das instituições e que permita potenciar o 

crescimento dos serviços financeiros em ambos os mercados.  

 

A ADGM continuará a desenvolver iniciativas de cooperação e colaboração com 

autoridades e demais interessados tanto localmente como em termos globais”.  

 

FIM 

 

Sobre a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) foi criada em 1991 sob o Código 

do Mercado dos Valores Mobiliários enquanto supervisor e regulador dos mercados de 

valores mobiliários e instrumentos financeiros, dos seus agentes (incluindo auditores, 

desde janeiro de 2016). Compete-lhe assegurar a proteção dos investidores, a eficiência e 

integridade dos mercados, prevenir riscos e detetar e evitar práticas ilegais. A CMVM é um 

membro regular da IOSCO desde a sua criação, em 1991, e coopera e partilha informação 

ativamente com os restantes supervisores e reguladores, tanto nacionais, como 

internacionais. Para informação mais detalhada, consulte http://www.cmvm.pt 

 

Sobre o Abu Dhabi Global Market  

 

Abu Dhabi Global Market (ADGM) é um centro financeiro internacional localizado na capital 

dos Emirados Árabes Unidos, a operar desde 21 de outubro de 2015.  

Alinhada com a visão económica e estratégica de Abu Dhabi, o ADGM complementa a 

atuação de Adu Dhabi como membro responsável e empenhado da comunidade financeira 

internacional. Situado estrategicamente em Abu Dhabi, sede de um dos maiores fundos 

http://www.cmvm.pt/


soberanos, o ADGM ocupa uma posição central como centro financeiro global, ligando as 

crescentes economias do Médio Oriente, África e Sul da Ásia.  

O ADGM integra três autoridades independentes, a Registration Authority, a Financial 

Services Regulatory Authority e Tribunais independentes (ADGM Courts) permitindo às 

empresas atuarem num ambiente fiscal de taxas zero e com a confiança granjeada por um 

sistema regulatório dotado de tribunais independentes próprios e enquadramento legislativo 

assente na Common Law.  

O ADGM foi criada por ato legislativo dos EAU como centro financeiro global e está 

ancorada nas três referências estratégicas de Abu Dhabi – private banking, gestão de 

fortunas e gestão de ativos. Continuará a expandir os seus serviços para responder de 

forma adequada às necessidades de negócio e dos mercados.  

O Abu Dhabi Global Market está localizado na ilha de Al Maryah, um espaço de 114 

hectares que aloja infraestruturas de alto nível, tal como os hotéis Rosewood e Four 

Seasons Hotels and Residences, o primeiro Cleveland Clinic Hospital fora dos EUA, lojas 

de luxo num espaço comercial privilegiado, espaços de escritório de qualidade superior, 

que respondem às exigentes necessidades económicas. Estas infraestruturas 

complementam a posição de centralidade do ADGM como espaço financeiro vibrante na 

capital Abu Dhabi. Para mais informação, veja www.adgm.com 

 

Para informações adicionais, contacte por favor:  

 

- Joan Lew, Senior Manager, Communications 

Email: joan.lew@adgm.com 

Telephone: +971 2 333 8858  

Online: www.adgm.com  

 

- Maria Igreja, Director, Investor Assistance and Communication Department  

Email: cmvm@cmvm.pt 

Telefone: +351 213177117 

Internet: www.cmvm.pt 
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