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MARCOS DO ANO

4 FEV 

Aprovação pela CMVM do registo da primei-

ra Sociedade de Investimento Imobiliário 

para Fomento da Economia (SIMFE), a qual 

veio a ser admitida à negociação em merca-

do não regulamentado ainda em 2018. 

9 FEV

Publicação do regime sancionatório 

aplicável ao desenvolvimento da atividade 

-

cou, na prática, a entrada em vigor do en-

quadramento regulatório do crowdfunding. 

29 JUN

CMVM organiza em Lisboa a reunião-con-

ferência do grupo de trabalho sobre o  

Governo das Sociedades da OCDE/MENA 

(Middle East and North Africa).

1 AGO

Entrada em vigor das novas regras para os 

 (um 

pacote legislativo conhecido por DMIF II) que 

protege os investidores e reforça a respon-

sabilização de todos os agentes de mercado. 

10 AGO

Publicação de um guia de procedimentos 

para apoiar o registo de entidades gesto-

ras estrangeiras em Portugal, no contexto 

do Brexit. Este foi um trabalho conjunto da 

CMVM e do Banco de Portugal.

15 FEV

Designação de dirigente da CMVM como  

Primeiro Secretário-Geral do Conselho 

Nacional de Supervisores Financeiros. A 

nomeação é rotativa entre os supervisores 

23 JUL

A CMVM informa as entidades envolvidas no 

lançamento de Initial Coin Offerings (ICOs) 

sobre as condições em que se lhes aplica o 

Código de Valores Mobiliários. 

5 JUL

Lançamento do primeiro inquérito online da 

CMVM sobre o desenvolvimento FinTech no 

mercado de capitais português.

7 SET

Início da comunicação regular das ativi-

dades da CMVM nas redes sociais LinkedIn 

e Twitter. Menos de seis meses depois a 

conta de LinkedIn ultrapassou os 10 mil 

seguidores.

31 DEZ

Envio ao Ministério das Finanças do ante-

projeto de diploma que regula a transferên-

cia das competências de supervisão pru-

dencial dos organismos de investimento 

coletivo do Banco de Portugal para a CMVM.

3 DEZ

CMVM disponibiliza no website novos es-

paços dedicados à apresentação de  

sugestões e de denúncias, nomeadamente 

ao abrigo do regime de whistleblowing.

23 NOV

Atribuição do prémio José Luís Sapateiro, 

a distinção anual da CMVM ao melhor tra-

balho académico, a “Regulação jurídica do 

crowdfunding 

- em especial, o caso português”.
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26 ABR

Eleição da CMVM como membro repre-

sentante do Comité Regional Europeu no 

Board da OICV/IOSCO, a entidade interna-

cional que junta os reguladores dos merca-

11 MAI

Anúncio das OPAs à EDP e EDP Renováveis 

pela China Three Gorges.

18 JUN

Início do 4º inquérito online

investidor português realizado pela CMVM. 

O ultimo inquérito desta natureza tinha sido 

realizado em 2005. 

19 MAR

Conclusão da transição para um modelo de 

autorregulação do regime recomendatório do 

governo das sociedades. A CMVM passa a con-

centrar-se na completude, veracidade, atualida-

de, clareza e licitude da informação divulgada.    

29 MAI

Registo pela CMVM da primeira entidade 

gestora de plataformas de crowdfunding 

em Portugal.

23 MAI

Reeleição de Gabriela Figueiredo Dias, Pre-

sidente da CMVM, para o Management Board 

da ESMA – a Autoridade Europeia dos Valo-

res Mobiliários e dos Mercados.

10 SET

Lançamento do Portugal Finlab pelos três 

que promove o surgimento de projetos tec-

nológicos na área dos mercados de capi-

tais reduzindo a incerteza regulatória.

3 OUT

Peritos reúnem-se na Conferência “FinTech 

e o Desenvolvimento do Mercado” no âmbi-

to da Semana Mundial do Investidor, uma 

iniciativa da IOSCO que é coordenada em  

Portugal pela CMVM. 

19 OUT

CMVM foi escolhida para organizar a Re-

união Anual da IOSCO em 2021, garantin-

do a visita a Portugal de líderes e equipas 

técnicas dos reguladores dos mercados de 

capitais de todo o mundo.

23 NOV

Conferência Anual da CMVM 2018 sobre 

“Sustainable Finance: the road ahead”. Em 

dezembro foram publicadas “Perguntas e 

Respostas” sobre Finanças Sustentáveis.

20 NOV

Registo da primeira sociedade de em-

preendedorismo social pela CMVM, um 

sinal de dinamismo em áreas tradicional-

mente afastadas dos mercados de capitais. 

8 NOV

Divulgação do primeiro relatório semestral 

da CMVM sobre reclamações dos investi-

dores, no qual, também pela primeira vez, 

foram explicitadas as reclamações por en-

tidade reclamada.


