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3. SUPERVISÃO E REGULAÇÃO 

3.1. INTEGRIDADE, CREDIBILIDADE E SEGURANÇA DO MERCADO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS  

3.1.1. Supervisão de Mercados, Entidades Gestoras de Mercados e Sistemas de 

Compensação e Liquidação 

3.1.1.1. Supervisão das Estruturas de Mercado  

O ano de 2016 continuou a ser marcado pelos trabalhos de implementação do Regulamento 648/2012, 

relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações 

(EMIR). Uma das obrigações determinadas pelo EMIR é a de comunicação das transações sobre todos 

os contratos derivados aos designados repositórios de transações (TR), o que permite que a informação 

relativa a estes instrumentos financeiros fique armazenada centralmente e seja de fácil acesso para as 

autoridades de supervisão.  

O processo de ligação aos seis repositórios de transações atualmente registados foi concluído, e foi 

efetuado o download da informação disponível, tendo sido dada prioridade à análise e compreensão dos 

ficheiros do maior desses TR (a DTCC). Neste contexto, foram selecionadas algumas contrapartes 

financeiras e não financeiras, a quem foi enviado um questionário a solicitar informação sobre i) o reporte 

direto ou delegado de informação para os TR, ii) a rejeição e a não reconciliação dos reportes realizados, 

iii) as técnicas de mitigação de risco adotadas para os contratos de derivados OTC não compensados 

junto de uma contraparte central e iv) sobre a valorização dos contratos de derivados OTC não 

compensados junto de uma contraparte central. O acompanhamento efetuado permitiu à CMVM obter 

informação sobre os reportes efetuados pelas contrapartes nacionais sob a sua supervisão, avaliar o 

(in)cumprimento dos deveres previstos e verificar a existência de deficiências quer ao nível do reporte de 

informação, quer ao nível da perceção e análise da informação que os TR disponibilizam às entidades 

reportantes.  

Adicionalmente, deu-se continuidade aos trabalhos desenvolvidos no âmbito de um grupo de trabalho que 

inclui elementos da CMVM, do Banco de Portugal e da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 

de Pensões, constituído com vista a acompanhar a adoção do EMIR em Portugal e a garantir uma 

supervisão harmonizada. Este grupo monitorizou o processo de ligação das autoridades competentes aos 

TR registados junto da ESMA, as metodologias de supervisão prosseguidas por cada uma das autoridades 
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competentes, as propostas de normas técnicas de regulamentação do EMIR relativas ao dever de 

compensação (clearing) centralizada, a troca bilateral de garantias e reporte de informação e as questões 

relacionadas com os pedidos de isenção para as transações intragrupo.  

Prosseguiu também a supervisão das entidades gestoras de mercado (Euronext Lisbon, OPEX e OMIP), 

das entidades gestoras de sistemas de liquidação (Interbolsa) e das contrapartes centrais (OMIClear), 

com a monitorização permanente da atividade destas entidades e dos mercados ou sistemas por si 

geridos. A CMVM verifica o cumprimento das regras prudenciais relativas à situação económico financeira 

e a evolução da atividade das entidades gestoras, os sistemas de controlo interno adotados, os valores à 

guarda no âmbito de fundos de garantia promovidos e geridos pela Euronext Lisbon e o cumprimento dos 

deveres de informação. No caso particular da contraparte central OMIClear, os requisitos de capital 

exigidos pelo EMIR, foram validados, bem como a informação reportada sobre os membros 

compensadores que sejam instituições de crédito.  

Os projetos, apresentados pelas entidades gestoras, de alteração de regras de funcionamento dos 

mercados e dos sistemas geridos foram também analisados. Destacam-se de seguida as atividades em 

relação a cada entidade gestora sujeita à supervisão da CMVM. 

 

Euronext Lisbon 

A Euronext Lisbon desenvolveu várias iniciativas com o objetivo de dinamizar a sua oferta e dar resposta 

a novas obrigações regulatórias. Muitas destas iniciativas materializaram-se em alterações dos respetivos 

Regulamentos, Manual de Negociação ou Procedimentos. Foram analisadas, e objeto de averbamento ao 

registo, diversas propostas de alteração de regras com impacto quer no mercado a contado quer no 

mercado de derivados, de que são exemplo i) a exigência de obtenção de Código LEI pelos emitentes; ii) 

as alterações decorrentes do Regulamento (EU) 596/2014, relativo ao abuso de mercado; iii) os 

ajustamentos à política de eventos societários de derivados da Euronext referente a contratos de opções 

ou a contratos de futuros; iv) os ajustamentos à Instrução relativa a escalões de valores fixos de prejuízos 

a aplicar aos membros, alterações aos procedimentos relativos a negociação de estratégias e introdução 

da funcionalidade Request for Cross e da possibilidade de negociação de estratégias customizadas; v) as 

alterações ao manual de negociação integrado para o mercado a contado relativamente à introdução do 

iNAV no âmbito dos mecanismos de salvaguarda de negociação para ETV e ETN; vi) os ajustamentos ao 

enquadramento dos deveres de informação incidentes sobre os emitentes e das regras de exclusão de 

negociação  de valores mobiliários admitidos à negociação no MTF EasyNext Lisbon; vii) as alterações 

aos requisitos de elegibilidade no âmbito da funcionalidade Retail Trading Facility; e viii) as alterações 

decorrentes da migração do mercado português para a plataforma T2S.  



 

174 | CMVM | Relatório Anual Sobre a Atividade da CMVM e Sobre os Mercados de Valores Mobiliários | 2016 

 

OPEX  

Em novembro de 2016 foram cancelados os registos, junto da CMVM, da Sociedade Gestora OPEX 

SGSNM, SA e do sistema de negociação multilateral por si gerido, o SNM PEX.  

 

OMIP 

Entre as atividades desenvolvidas pela entidade gestora do Mercado de Derivados do OMIP merece 

destaque a análise detalhada do projeto relacionado com a introdução de dois novos contratos, o Contrato 

de Futuros Alemanha DEEL Base Financeiros e o Contrato de Futuros França FREL Base Financeiros, 

cujo subjacente corresponde a eletricidade valorizada aos preços de eletricidade alemã/austríaca e 

francesa, respetivamente. Com exceção do subjacente, estes dois contratos não contêm nenhuma 

característica diferente dos contratos de futuros base financeiros SPEL e PTEL já negociados no OMIP, 

partilhando muitos dos parâmetros genéricos da plataforma de negociação. Tendo em vista a admissão à 

negociação daqueles dois contratos, foi analisada a alteração das regras que permitam essa negociação, 

de que se salientam i) o alargamento do conceito de “Mercado” gerido pelo OMIP, de “Mercado de 

Derivados do MIBEL” para a referência mais genérica a “Mercado de Derivados OMIP”, com o intuito de 

abranger todas as operações a prazo, independentemente da zona geográfica do subjacente; ii) a 

introdução do mecanismo de lançamento da negociação dos contratos com maturidades mensais e 

trimestrais mediante o conceito de Rollover, em todos os contratos de futuros, forwards e swaps sobre 

energia MIBEL; iii) a introdução de um novo contrato Ano com período de entrega correspondente ao 4º 

ano seguinte (Ano+4) para todos os contratos de futuros, forwards e swaps com subjacente MIBEL listados 

no OMIP. Esta alteração deve-se ao facto de os novos contratos FREL e DEEL apresentarem esta 

maturidade; iv) a aplicação de limites máximos de variação de preço aos contratos de opções, passando 

os intervalos de máximos de variação de preços a serem aplicados a variações positivas e negativas do 

preço de referência de negociação; e v) a adoção da Hora Central Europeia (CET) como referência horária 

em detrimento da hora oficial espanhola (HOE). 

A par destas alterações, foi ainda analisada uma outra, decorrente da publicação e consequente entrada 

em vigor, a 3 de julho de 2016, do Regulamento (EU) 596/2014, relativo ao abuso de mercado. Esta 

alteração teve em vista a assegurar a validação ex ante da admissibilidade de um membro negociador 

que pretenda atuar com recurso à negociação algorítmica. 

O OMIP celebrou ainda quatro Acordos de Criação de Mercado com três membros negociadores 

diferentes, para vigorarem durante 2016: dois com a AXPO Iberia, SLU, relativos aos contratos de futuros 
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SPEL Base Ano+1 e aos contratos de opções Mês+1, Trimestre+1 e Ano+1; um com a EDF Trading 

Limited, relativo ao contrato de futuros SPEL Base Ano+ 2; e um com a Endesa Generácion, SA, relativo 

aos contratos de futuros SPEL Base Mês+1, Mês+2, Trimestre+1 e Trimestre+2. 

 

OMIClear 

A CMVM acompanhou a atividade da contraparte central (CCP) do mercado de derivados do OMIP (das 

operações resultantes do mercado regulamentado, dos leilões de venda da Produção em Regime 

Especial, dos leilões de FTRs e do registo OTC). Entre as alterações de regras propostas pela OMIClear 

salientam-se: 

    i) a eliminação das garantias bancárias emitidas por bancos comerciais da lista dos ativos aceites como 

colateral por esta contraparte central. De acordo com previsto no EMIR e na regulamentação conexa, a 

partir de 15 de março de 2016 as contrapartes centrais passaram a ser obrigadas a só aceitar garantias 

emitidas por um banco comercial que sejam inteiramente suportadas por outras garantias 

(colateralizadas), razão pela qual a OMIClear considerou que a melhor opção seria eliminar as garantias 

bancárias e as linhas de crédito da lista de ativos por si aceites como colateral; 

  ii) a redução do prazo concedido aos membros compensadores para reforçar as garantias afetas à 

cobertura do valor da contribuição para o Fundo de Compensação, de cinco para dois dias de 

compensação após a notificação da CCP. Esta alteração surgiu na sequência da eliminação das garantias 

bancárias e das linhas de crédito da lista dos ativos aceites como colateral pela OMIClear, pelo que a lista 

desses ativos ficou reduzida a numerário e a instrumentos financeiros representativos de dívida pública;  

iii) finalmente, em resultado das alterações introduzidas no mercado de derivados gerido pelo OMIP (com 

a admissão à negociação dos contratos de futuros DEEL Base Financeiros e  contratos de futuros FREL 

Base Financeiros, e com a inclusão da maturidade Ano+4), foi necessário:  

a) alterar a definição do serviço prestado pela OMIClear de “Mercados de Derivados de 

Eletricidade (MIBEL)” para “Serviço sobre Contratos de Derivados de Eletricidade”, de modo a não 

circunscrever o âmbito de atuação à zona ibérica; 

b) alargar a prestação do serviço de clearing para os contratos de futuros, forwards e swaps para 

os quais o OMIP incluiu a maturidade Ano+4, quer resultantes de operações realizadas, quer 

resultantes de operações OTC registadas. Este alargamento do serviço originou ajustamentos nas 

regras e nos documentos internos da OMIClear de modo a contemplar esta nova maturidade no 

leque dos contratos para os quais esta entidade já prestava serviços de clearing, mas não 

acarretou alterações significativas aos sistemas de compensação e de liquidação geridos pela 
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OMIClear; 

c) alterar as fases e os horários de compensação, em particular adiar a disponibilização dos 

relatórios de fim do dia para o intervalo das 18h30-20h30 CET; 

d) alterar os horários relativos aos procedimentos de Liquidação Financeira Diária. Em resultado 

dos ajustamentos efetuados nas fases da sessão de compensação, foi alterado o período de 

consulta de informação no Target 2 das 9h30-10h30, da sessão de compensação de D+1, 

concedendo-se mais 30 minutos para que os membros possam consultar esta informação; 

e) ajustar o cálculo das margens na sequência da introdução de exigência de Margem 

Extraordinária para os membros compensadores que tenham posições concentradas; 

f) adotar a Hora Central Europeia como referência horária, tal como efetuado pelo OMIP, uma vez 

que o subjacente dos dois novos contratos corresponde à energia elétrica francesa e alemã. 

 

Interbolsa 

A CMVM continuou a acompanhar o processo de adaptação dos sistemas de liquidação da Interbolsa com 

vista à migração para a Plataforma TARGET2-Securities (T2S), uma iniciativa do Banco Central Europeu 

(BCE) que tem como objetivo a criação de uma plataforma de liquidação de valores mobiliários única a 

nível europeu. A Interbolsa migrou para esta plataforma no período compreendido entre os dias 24 e 29 

de março de 2016, processo que exigiu alterações às regras operacionais que regulam o funcionamento 

dos sistemas de liquidação e dos sistemas centralizados de valores mobiliários geridos por esta entidade. 

Estas alterações i) incidiram sobre o plano de contas do sistema centralizado, sobre os sistemas de 

liquidação existentes junto da Interbolsa e sobre o horário de funcionamento dos sistemas de liquidação e 

o carácter definitivo da liquidação; ii) visaram a adaptação ao CSD Regulation, através da introdução do 

conceito de CSD, da inclusão da referência à possibilidade de serem estabelecidas ligações com outras 

CSD e do regime de inscrição junto da central (book entry); e iii) incluíram procedimentos relativos ao 

exercício de direitos de conteúdo patrimonial e procedimentos de gestão de transações (market claims). 

A Interbolsa apresentou ainda, no final de 2016, alterações às regras relacionadas com fundos de 

investimento (em matérias de procedimentos a aplicar ao tratamento automático das operações de 

subscrição e de resgate de unidades de participação de fundos de investimento abertos) e aos horários 

de funcionamento dos sistemas. A CMVM continuou igualmente a monitorizar a aplicação do preçário da 

Interbolsa, no sentido de promover reduções de preços e assim contribuir para o aumento da 

competitividade do mercado de capitais português. Esse preçário foi objeto de diversas alterações durante 

o ano.   
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Colégio EMIR da OMIClear 

A OMIClear, única contraparte central estabelecida em Portugal, é atualmente responsável pela 

compensação de operações realizadas e/ou registadas no Mercado de Derivados do OMIP, relativas a 

contratos de derivados que têm como subjacente os preços de eletricidade de Portugal, Espanha, 

França e Alemanha, e pela compensação de operações de derivados OTC sobre commodities de 

energia. De acordo com o previsto no EMIR e na regulamentação conexa, o Colégio EMIR da OMIClear 

é presidido pela CMVM e inclui também a ESMA e cinco outras autoridades competentes. 

No âmbito da supervisão da atividade da OMIClear desenvolvida durante 2016, foi criado um template 

para partilha de informação trimestral entre os membros do Colégio EMIR, prestada informação pela 

CMVM aos demais membros do Colégio e atualizado o Risk Assessment relativo à avaliação da 

atividade da OMIClear pela CMVM. 

 

Colégio EMIR da LCH.Clearnet 

A LCH.Clearnet, SA foi autorizada como contraparte central ao abrigo do EMIR, em maio de 2014. A 

CMVM pertence ao Colégio EMIR da LCH.Clearnet, enquanto autoridade competente pela supervisão das 

plataformas de negociação geridas pela Euronext Lisbon, em relação às quais a LCH.Clearnet, SA presta 

serviços de compensação, bem como pela ligação desta CCP à central de valores mobiliários e ao sistema 

de liquidação nacional (a Interbolsa).  

No âmbito do acompanhamento da atividade da LCH.Clearnet por este Colégio, merecem destaque as 

alterações com vista à introdução no segmento Credit Default Swap Clearing (CDSClear) de dois novos 

produtos (os CDX Investment Grade Index e os Single-name CDS) e as alterações aos modelos e aos 

parâmetros nos serviços de Cash and Derivatives e de CDSClear (que incluíram a alteração do período 

de liquidação no cálculo da Margem Inicial no âmbito do segmento de Cash and Derivatives e a alteração 

da metodologia de cálculo da Margem Inicial no serviço de Credit Default Swaps). 

 

Colégio EMIR da EuroCCP 

A CMVM tornou-se membro do Colégio EMIR da EuroCCP em outubro de 2016, em resultado da filiação 

da EuroCCP junto da Interbolsa. A CMVM irá acompanhar a atividade desta CCP através do respetivo 

Colégio EMIR, nos termos previstos no EMIR.  
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3.1.1.2. Supervisão da Negociação 

A supervisão da negociação de valores mobiliários visa garantir que a negociação é efetuada de acordo 

com as normas e a regulamentação em vigor e tem como primeiro objetivo identificar situações de abuso 

de informação, de manipulação do mercado e de violação do dever de defesa de mercado, e ainda 

averiguar da necessidade de suspensão ou de exclusão da negociação de valores mobiliários. 

No que respeita ao abuso de informação, procura-se averiguar a ocorrência de transações antes de 

eventos ou de anúncios relevantes, que tenham sido realizadas por dirigentes, trabalhadores, assessores 

financeiros ou jurídicos ou por outras pessoas que possam ter tido acesso antecipado à informação em 

causa. É dada especial atenção aos períodos que antecedem os anúncios de divulgação de resultados, 

lançamento de ofertas públicas de aquisição, aumentos de capital, processos de accelerated bookbuilding 

e de outros eventos com potencial para afetar materialmente a cotação dos valores mobiliários. 

Em matéria de manipulação do mercado, procura-se identificar a ocorrência de tentativas para alterar 

artificialmente os preços dos valores mobiliários, sendo dada especial atenção aos períodos antecedentes, 

correspondentes e subsequentes de ofertas públicas de aquisição, ofertas públicas iniciais, aumentos de 

capital e accelerated bookbuilding, bem como aos leilões de abertura e de fecho das sessões de 

negociação. Além disso, dado existirem títulos admitidos à negociação que têm liquidez reduzida, são 

analisadas as principais variações de cotação nesses títulos para identificar situações em que tais 

movimentos possam ter sido suscitados por transações com intuitos manipulativos. A informação sobre 

os emitentes que é divulgada nos diferentes meios de comunicação é analisada de modo a identificar 

situações em que essa informação seja falsa, incompleta, exagerada, tendenciosa ou enganosa e, 

portanto, suscetível de influenciar artificialmente os preços de mercado. 

Relativamente a violações do dever de defesa de mercado, procura-se identificar, no que respeita à 

atuação dos intermediários financeiros, a colocação de ordens para transacionar títulos em quantidades 

e/ou em períodos de tempo que sejam desproporcionais relativamente às condições de mercado ou outro 

tipo de intervenções que sejam suscetíveis de prejudicar o processo de formação de preços. 

A supervisão da negociação recorre ao Sistema Integrado de Vigilância de Abuso de Mercado (SIVAM), 

um sistema de alertas criado e desenvolvido pela CMVM. Este sistema tem por base a evolução das 

cotações, dos volumes transacionados e do fluxo noticioso, sendo os alertas analisados conjuntamente 

com os dados sobre as transações que são reportados pela Euronext Lisbon e pelos intermediários 

financeiros e com a informação que é prestada pelas sociedades emitentes. Em 2016 foram analisados 

68 casos de negociação. A análise de cada caso inclui o contexto do evento ou do anúncio em causa, o 

impacto na negociação em termos de preço e de volume, e ainda a atuação dos participantes no mercado 
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(intermediários financeiros e comitentes). Em 40 desses casos foram desenvolvidas análises mais 

aprofundadas de operações e investigação. 

Durante o ano, a CMVM determinou a suspensão temporária da negociação de títulos admitidos à 

negociação em mercado regulamentado por nove vezes no caso de ações e por uma vez no caso de 

obrigações. Na sequência da medida de resolução aplicada ao Banco Espírito Santo, SA em 3 de agosto 

de 2014, a CMVM, que desde então vinha a determinar a prorrogação, por períodos sucessivos de dez 

dias úteis, da suspensão da negociação das ações e de quatro séries de títulos obrigacionistas que não 

foram transferidos para a esfera patrimonial do Novo Banco, determinou a sua exclusão de negociação 

em 3 de fevereiro de 2016. Igualmente na sequência da medida de resolução aplicada ao Banif em 20 

dezembro de 2015, a CMVM, após ter determinado imediatamente a suspensão da negociação em 

mercado regulamentado das respetivas ações e títulos obrigacionistas, deliberou, em 5 de janeiro de 2016, 

excluir da negociação as ações e duas séries de títulos obrigacionistas que não foram transferidos para a 

esfera patrimonial do Banco Santander Totta. 

Prosseguiu igualmente a supervisão das vendas a descoberto (short-selling) de títulos admitidos à 

negociação em mercado regulamentado português. Durante o ano foram recebidos 675 comunicados de 

aumento ou de redução de posição líquida curta, oriundos de 50 entidades distintas e relativos a 14 títulos 

do PSI20. A CMVM deliberou por três vezes a proibição temporária de vendas a descoberto sobre títulos 

acionistas que se encontravam admitidos à negociação em mercado regulamentado português (a 

negociação das ações da Mota-Engil foi suspensa no dia 19 de janeiro e a das ações do BCP nos dias 2 

e 6 de junho), e determinou por uma vez a prorrogação da respetiva proibição (ações do BCP, cuja 

suspensão da negociação foi prorrogada nos dias 7 e 8 de junho). 

 

3.1.2. Supervisão de Emitentes de Valores Mobiliários Cotados 

3.1.2.1. Supervisão da Informação Financeira  

A informação financeira incluída em prospetos aprovados pela CMVM, as demonstrações financeiras de 

emitentes com valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado sujeitos ao dever 

de divulgação e a informação financeira divulgada em comunicados de informação privilegiada são 

também monitorizados.  

As “Orientações da ESMA relativas ao controlo da aplicação dos requisitos em matéria de informação 

financeira” entraram em vigor em 2014. O âmbito desta supervisão pode ser ‘focado’ ou ‘ilimitado’. Na 

primeira situação, são avaliadas questões predefinidas e é verificada a sua conformidade com o normativo 
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relevante de reporte de informação financeira. Na segunda, o conteúdo da informação financeira é 

avaliado no seu todo, com o objetivo de identificar questões ou áreas que carecem de aprofundamento e 

de avaliar se essa informação cumpre o normativo relevante de reporte.  

 

Gráfico 94 - Supervisão da Informação Financeira - Número de Emitentes (esq) e  
Ações Adotadas (dir) 

   

Fonte: CMVM 

 

As Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS67) são de aplicabilidade obrigatória às 

demonstrações financeiras consolidadas de emitentes com valores mobiliários admitidos à negociação 

em mercado regulamentado. A sua adequada aplicação permite assegurar uma maior qualidade e 

transparência da informação, e garantir a comparabilidade da informação divulgada. A análise efetuada à 

informação financeira consolidada divulgada permitiu concluir que se verificou uma melhoria da qualidade 

da informação disponibilizada pelas entidades emitentes. Não obstante, foram identificadas algumas 

disposições daquelas normas que deveriam merecer uma atenção especial dos emitentes e dos auditores 

aquando da preparação e da revisão dos documentos de prestação de contas anuais, de modo a 

assegurar a qualidade da informação a divulgar ao mercado e a proteção dos investidores. São os casos 

da aplicação da IAS 36 – Imparidade de ativos não correntes (identificação das unidades geradoras de 

fluxos de caixa que incluem ativos não correntes e goodwill, da divulgação de informação relativa ao teste 

de imparidade do goodwill (nomeadamente pressupostos chave, informação sobre os resultados da 

                                                      

67   As IFRS incluem as normas emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) bem como as interpretações emitidas 
pelo IFRS Interpretations Committee e órgãos antecessores. 
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análise de sensibilidade do teste de imparidade) e da divulgação da informação exigida pela IAS 12 – 

Impostos sobre o rendimento (nomeadamente, no que respeita à quantia de um ativo por impostos 

diferidos e à natureza das provas que suportam o seu reconhecimento, quando a utilização do ativo por 

impostos diferidos está dependente de lucros tributáveis futuros superiores aos lucros provenientes da 

reversão de diferenças temporárias tributáveis existentes e a entidade tiver sofrido um prejuízo quer no 

período corrente, quer no período precedente, na jurisdição fiscal com a qual se relaciona o ativo por 

impostos diferidos). 

 

3.1.2.2. Apresentação de Informação Financeira  

Cinquenta e duas entidades divulgaram informação financeira anual ao mercado relativa ao exercício de 

2015. Quarenta e seis dessas entidades foram emitentes de ações admitidas à negociação em mercado 

regulamentado, menos duas entidades que no ano anterior em resultado da exclusão de negociação das 

ações do Banif - Banco Internacional do Funchal, SA e do Banco Espírito Santo, SA em 5 de janeiro e 3 

de fevereiro, respetivamente. 

O número de emitentes com outros valores mobiliários admitidos à negociação sujeitos aos deveres de 

divulgação de informação financeira diminuiu para 12 (14 no ano transato). Esta redução decorreu da 

amortização dos empréstimos admitidos à negociação em mercado regulamentado da Parque Expo'98, 

SA, da Sonae Investimentos, SA e da Brisa Concessão Rodoviária, SA, da admissão de valores 

mobiliários representativos de dívida da Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e 

Infraestruturas (SPRHI), SA e da substituição da titularidade de um empréstimo obrigacionista da PT 

Portugal, SGPS, SA pela Portugal Telecom International Finance, BV e, consequentemente, da inclusão 

desta última entidade no grupo de emitentes com obrigações admitidas à negociação sujeitos aos deveres 

de divulgação de demonstrações financeiras anuais. Oito emitentes atrasaram-se na divulgação da 

informação financeira anual no Sistema de Difusão de Informação (SDI), dois dos quais divulgaram um 

comunicado de informação privilegiada ao mercado com indicação dos motivos do atraso.  

Foram 57 os emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação obrigados a divulgar informação 

financeira respeitante ao primeiro semestre do exercício de 2016 (46 tinham ações admitidas à negociação 

em mercado regulamentado). São de salientar a escolha, pelo Banif-Banco Internacional do Funchal, de 

Portugal como Estado competente, nos termos do art.º 244-A do CódVM, uma vez que os valores 

mobiliários representativos de dívida admitidos na bolsa de Luxemburgo permanecem suspensos, e ainda 

a exclusão dos valores mobiliários representativos de dívida na titularidade da Portugal Telecom 

International Finance, BV em 22 de julho. Não ocorreram atrasos na divulgação da informação financeira 
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respeitante ao primeiro semestre de 2016.  

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 22/2016, para transposição da Diretiva 2013/50/UE, os 

emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado que não sejam instituições de 

crédito ou sociedades financeiras, nos termos do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 

Financeiras (RGICSF), deixaram de ter a obrigação de divulgar informação financeira trimestral. Não 

obstante, os emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado que decidam 

divulgar informação financeira trimestral devem fazê-lo durante, pelo menos, dois anos a contar da 

primeira divulgação. Trinta e três emitentes optaram por apresentar informação financeira trimestral. 

 

3.1.2.3. Participações Qualificadas e Elisões de Presunção  

A estrutura acionista das entidades emitentes e o cumprimento dos deveres de comunicação de 

participações qualificadas continuaram a ser objeto da supervisão. Neste âmbito, foram apresentados à 

CMVM quatro pedidos de entendimento: três suscitados no contexto de potenciais operações de 

reestruturação societária para o esclarecimento quanto à aplicabilidade do dever de lançamento de oferta 

pública de aquisição e um referente à identificação do ultimate beneficial owner da cadeia acionista. Foi 

remetido para apuramento de eventual responsabilidade contraordenacional o caso de um comunicado 

intempestivo de participação qualificada. 

Foi também analisado um pedido de elisão da presunção prevista no número 4 do artigo 20.º do CódVM, 

nos termos do qual se presume serem instrumentos do exercício concertado de influência, em relação à 

sociedade participada, os acordos celebrados relativos à transmissibilidade das ações representativas do 

seu capital social. A presunção foi considerado elidida na medida em que o acordo celebrado, com 

natureza de garantia e permitindo a disposição a favor de terceiros das ações durante o período de 

validade da garantia, não admitia a possibilidade de influência ou exercício de direitos de voto, salvo na 

hipótese de execução dessa garantia. 

 

3.1.2.4. Governo das Sociedades 

As sociedades com ações cotadas em mercado regulamentado, sujeitas a lei pessoal portuguesa, devem 

publicar anualmente informação sobre as respetivas práticas de governo societário, num capítulo ou num 

anexo ao relatório anual de gestão, de forma a permitir a compreensão pelos investidores do respetivo 

modelo e práticas de governo societário adotadas. Esta publicação é composta por duas partes: a primeira 
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corresponde à identificação da informação cuja prestação é obrigatória – no âmbito da qual têm plena 

aplicabilidade os critérios do art.º 7.º do CódVM (sob pena de poderem ser aplicadas sanções 

contraordenacionais) – e a segunda, referente ao código de governo das sociedades que tenha sido 

adotado, é marcada pelo dever jurídico que incide sobre a sociedade de demonstrar o cumprimento das 

recomendações ou de justificar adequadamente o seu incumprimento (de acordo com o princípio “cumpre 

ou explica” legalmente previsto no art.º 245.º-A/1, als n) e o) do CódVM). 

Porém, a temática do governo das sociedades ultrapassa em larga medida o teor daqueles relatórios, 

referindo-se a uma realidade evolutiva e que, como tal, deve ser apreendida e acompanhada a cada 

momento, em particular quando ocorram alterações com impacto significativo nas estruturas societárias 

preexistentes ou operações de mercado como as ofertas públicas de distribuição ou de admissão à 

negociação de valores mobiliários. Num contexto de reformulação da componente recomendatória que 

enforma este regime (decorrente da realização de uma consulta pública que tem como objeto um código 

unificado de governo das sociedades), a CMVM analisou os relatórios de governo societário e a 

informação divulgada pelas entidades sujeitas à sua supervisão aquando da comunicação de alteração 

da composição dos órgãos sociais e por ocasião da realização de operações de mercado.  

Foram detetadas situações de incumprimento que conduziram à necessidade de promoção de alterações 

com impacto nos modelos de governo de algumas entidades. Na maioria das situações identificadas 

estava em causa a adequada composição do órgão de fiscalização ou da mesa da assembleia geral, 

encontrando-se prejudicado o cumprimento das exigências de independência e de incompatibilidades a 

que devem obedecer as emitentes de valores mobiliários admitidas à negociação em mercado 

regulamentado, nos termos dos art.º 414.º, 414.º-A e 374.º-A do Código das Sociedades Comerciais. As 

situações identificadas deram origem ao pedido de esclarecimentos, ao envio de questionários para 

aferição do cumprimento do referido regime e, sempre que necessário, foi solicitada a recomposição do 

órgão de fiscalização ou da mesa da assembleia geral. 

No domínio regulatório, entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 20/2016, que visa conferir aos acionistas de 

instituições de crédito a possibilidade de reavaliarem periodicamente a justificação dos limites estatutários 

em matéria de detenção e exercício dos direitos de voto. Esteve ainda em consulta pública uma proposta 

de Lei com intuito de formular exigências claras quanto aos objetivos a alcançar no que diz respeito à 

paridade e ao equilíbrio da representação de mulheres e de homens nas empresas, à transparência do 

respetivo processo de recrutamento e às obrigações de acompanhamento e monitorização em matéria de 

apresentação de relatórios relativos à diversidade de género na composição dos órgãos de administração 

e de fiscalização das empresas do setor público empresarial e das cotadas em bolsa.  
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3.1.3. Supervisão das Atividades de Intermediação Financeira 

A supervisão das atividades de intermediação financeira pode ser presencial (decorre nas instalações dos 

intermediários financeiros) ou à distância (ações temáticas que têm por base a análise de informação que 

os intermediários financeiros reportam à CMVM, e os diversos procedimentos de registo que envolvem as 

atividades dos supervisionados e temas transversais à atuação destes). O modelo de risco de supervisão 

inclui vários indicadores para cada uma das atividades mais relevantes e permite definir prioridades de 

supervisão, o que contribui para uma afetação mais eficiente dos recursos. A classificação de risco resulta 

da ponderação entre a probabilidade de um intermediário financeiro apresentar uma falha e o impacto que 

esse intermediário financeiro poderá provocar no mercado. A atualização da notação de risco de cada 

intermediário financeiro é efetuada em base anual, o que não prejudica que, sempre que se revele 

necessário, sejam selecionadas outras entidades para efeitos de supervisão de caráter extraordinário, 

independentemente do nível de risco revelado pelo modelo. São ainda efetuadas supervisões temáticas 

que, pela relevância de determinados temas transversais às atividades de intermediação financeira, 

abrangem diversos ou mesmo a totalidade dos intermediários financeiros. 

 

3.1.3.1. Atividade de Supervisão Presencial  

A verificação dos mecanismos e procedimentos que permitem aos intermediários financeiros cumprir com 

total eficácia o normativo em vigor e das práticas seguidas por estes nas relações comerciais que 

estabelecem com os seus clientes continuaram a ser prioridades da supervisão à intermediação financeira. 

Em matéria de supervisão presencial (isto é, nas instalações dos intermediários financeiros), foram 

concluídas quatro ações com incidência principal em atividades de receção, transmissão e execução de 

ordens por conta de outrem, de gestão de carteiras e/ou de consultoria para investimento (uma no âmbito 

da comercialização de produtos financeiros complexos, uma no âmbito exclusivo da gestão de carteiras, 

uma abrangeu as atividades de receção, transmissão e/ou execução de ordens por conta de outrem e 

serviços auxiliarese e outra teve como objeto preponderante a atividade de consultoria para investimento). 

As matérias relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do 

terrorismo continuaram a ser objeto de monitorização, tendo sido iniciadas quatro ações de supervisão 

que incidiram sobre duas instituições de crédito, uma sociedade gestora de patrimónios e uma sociedade 

gestora de fundos de investimento mobiliário.68  

                                                      

68 A supervisão da atividade de gestão de carteiras é tratada numa outra seção deste relatório. 
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Quadro 41 – Matérias Analisadas nas Ações de Supervisão Presencial a Atividades de 
Intermediação Financeira (excluindo Gestão de Carteiras) 

 

 

Foram identificadas 83 situações de incumprimento da regulamentação aplicável, com especial ênfase no 

que se refere à salvaguarda de bens de clientes, à avaliação do carácter adequado das operações e à 

completude da informação a prestar aos clientes. Os intermediários financeiros foram notificados para 

regularizar as situações de incumprimento detetadas, encontrando-se em curso 18 processos de 

acompanhamento relativos a nove instituições de crédito nacionais, cinco sociedades gestoras de fundos 

de investimento mobiliário, uma sociedade financeira de corretagem, uma sociedade corretora, uma 

sociedade de consultoria para investimento e uma sucursal comunitária de empresa de investimento. 

 

3.1.3.2. Atividade de Supervisão não Presencial 

A atividade dos intermediários financeiros é acompanhada quotidianamente. Uma das vertentes da 

supervisão regular dessa atividade consiste na análise da informação estatística prestada mensalmente, 

relativa às atividades de intermediação financeira para cujo exercício estão legalmente autorizados. A 

CMVM supervisiona a informação recebida e o cumprimento dos prazos legais de reporte, e pede 

esclarecimentos sobre o conteúdo da informação reportada e/ou sobre variações significativas ocorridas, 

sempre que tal se justifique. É também acompanhada a adoção das medidas corretivas com vista a suprir 

as irregularidades identificadas.  

O acompanhamento regular desta atividade compreende ainda a análise dos relatórios anuais de controlo 

interno elaborados pelos intermediários financeiros (em que é feita a avaliação da eficácia do respetivo 

sistema de controlo do cumprimento e dos serviços de gestão de riscos e de auditoria interna) e dos 

Temas de supervisão N.º Ações Supervisão Presencial

Avaliação do carácter adequado da operação 3

Organização interna do intermediário financeiro e segregação de funções 2

Comercialização de instrumentos financeiros 2

Ordens de clientes 2

Categorização de clientes 2

Informação pré-contratual a investidores 2

Prevenção e gestão de conflitos de interesses 1

Prevenção do branqueamento de capitais 1

Salvaguarda de bens de clientes 1

Outras matérias 1

Fonte: CMVM
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relatórios anuais elaborados pelos auditores dos intermediários financeiros (que atestam o carácter 

adequado dos procedimentos e as medidas adotadas pelo intermediário financeiro com vista à 

salvaguarda dos bens de clientes). A supervisão baseia-se adicionalmente em diversas fontes de 

informação disponíveis (de que são exemplo as consultas e reclamações de investidores e notícias 

veiculadas nos meios de comunicação social) e na colaboração com entidades externas (congéneres de 

jurisdições estrangeiras, entre outras). 

No âmbito da prevenção e da mitigação de riscos de conduta associados ao mis-selling de produtos de 

aforro e de investimento foi solicitado aos intermediários financeiros que respondessem a um questionário 

para que fosse possível aferir se as condições organizacionais e os aspetos comportamentais estavam 

em linha com as medidas existentes para prevenir essa prática. As respostas enviadas à CMVM estão a 

ser analisadas.  

 

Supervisão dos Relatórios do Sistema de Controlo Interno 

Durante o ano foram recebidos 75 relatórios de controlo interno elaborados pelas instituições de crédito, 

sociedades financeiras de corretagem, sociedades corretoras, sociedades gestoras de patrimónios e de 

fundos de investimento mobiliário que integram a atividade de gestão de carteiras por conta de outrem e 

sociedades de consultoria para investimento. Estes relatórios eram relativos ao período que compreende 

o segundo semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016.  

A análise efetuada ao conteúdo desses relatórios incidiu em particular na avaliação dos requisitos 

enunciados no artigo 11º-A do Regulamento n.º 2/2007, na avaliação das deficiências do sistema de 

controlo interno e na apreciação da eficácia das funções de controlo e respetiva independência em relação 

aos órgãos de administração. As principais deficiências identificadas estavam relacionadas com temas de 

organização interna, de gestão de riscos e de reconciliação dos instrumentos financeiros. Nos casos em 

que se verificou insuficiência ou desconformidade da informação contida nos relatórios de controlo interno, 

foi solicitada informação adicional para colmatar as lacunas mencionadas e foram acompanhadas as 

medidas adotadas para a sua regularização.  

 

Supervisão dos Relatórios dos Auditores Externos Sobre a Salvaguarda dos Bens de Clientes 

O n.º 4 do artigo 304.º-C do CódVM estabelece que os auditores que prestem serviço a intermediário 

financeiro ou a empresa que com ele esteja em relação de domínio ou de grupo ou que nele detenha, 

direta ou indiretamente, pelo menos 20% dos direitos de voto ou do capital social devem apresentar, 

anualmente, um relatório que ateste o carácter adequado dos procedimentos e medidas, adotados pelo 
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intermediário financeiro, relativos à salvaguarda dos bens de clientes. A análise efetuada a esses relatórios 

detetou insuficiências no cumprimento dos deveres estipulados e que os planos de ação para endereçar 

essas deficiências nem sempre são priorizados. Sem prejuízo das notificações que resultaram da análise, 

a informação recolhida permite também selecionar intermediários financeiros a supervisionar 

presencialmente e contribui para a determinação do âmbito dessa supervisão. 

 

Supervisão das Plataformas de Negociação Eletrónica 

A CMVM procurou acompanhar as atividades de receção e transmissão de ordens através de meios 

eletrónicos mediante a supervisão contínua aos intermediários financeiros que exercem tais atividades, 

em particular, as que permitem a negociação de produtos financeiros complexos, entre outros contratos 

diferenciais (Contract for Differences ou CFD), opções, contratos de futuros e contratos diferenciais sobre 

divisas (Forex). 

Foram igualmente realizadas ações de supervisão presenciais, com especial enfoque na informação 

prestada ao investidor, visando assegurar o cumprimento dos requisitos previstos no Regulamento da 

CMVM n.º 2/2012, nomeadamente quanto aos deveres de i) avaliação do caráter adequado da operação 

de investimento aos níveis de conhecimento e experiência do concreto investidor; ii) disponibilização ao 

investidor do IFI previamente ao início da negociação de produtos financeiros complexos na plataforma; 

iii) apresentação das advertências ao investidor; e iv) inclusão de alerta gráfico. 

Destaca-se ainda a manutenção deste tipo de atividades por parte de empresas de investimento que se 

encontram a atuar em Portugal ao abrigo da Liberdade de Prestação de Serviços (LPS) na União Europeia, 

em regra oriundas do Reino Unido ou Chipre. Estas empresas revelaram não ter conhecimento das 

especificidades do enquadramento legal vigente a nível nacional, nomeadamente da necessidade do 

cumprimento do Regulamento da CMVM n.º 2/2012, bem como da importância da melhoria da qualidade, 

clareza, completude e objetividade da informação constante nos sítios de internet através dos quais essas 

plataformas são disponibilizadas aos investidores, nomeadamente informação relativa aos principais 

riscos envolvidos neste tipo de negociação. 

No que respeita ao reporte de informação financeira à CMVM, destaca-se o acompanhamento e avaliação 

do cumprimento da Instrução da CMVM n.º 3/2013, que consagra o dever de reporte, pelos intermediários 

financeiros que disponibilizem plataformas de negociação eletrónica de informação relativa a volumes 

negociados, posições fechadas por clientes com ganho e com perda e respetivos montantes. 
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CAIXA 5 – A NEGOCIAÇÃO DE PRODUTOS FINANCEIROS COMPLEXOS EM 
PLATAFORMAS ELETRÓNICAS 

O investimento em produtos financeiros complexos (PFC) pode ser efetuado em mercado primário, 

mediante a sua subscrição junto de intermediários financeiros autorizados, ou através da sua aquisição (e 

alienação) em plataformas eletrónicas especializadas na prestação desde tipo de serviço. Em regra, são 

negociados nestas plataformas PFC com elevados graus de complexidade e alavancagem, e que podem 

proporcionar taxas de rentabilidade significativas num curto espaço de tempo mas, por outro lado, expõem 

o investidor a perdas potenciais rápidas e muito significativas, não poucas vezes excedendo o capital 

inicialmente investido. 

As entidades que disponibilizam este tipo de serviço em Portugal ascenderam a um máximo de 10 no 

segundo semestre de 2014 e um mínimo de 8 no segundo semestre de 2016.69 A respetiva quota de 

negociação revela um mercado relativamente concentrado: as três maiores plataformas detinham uma 

proporção do mercado entre 75% e 80%, percentagem que atingiu valores mais elevados no segundo 

semestre de 2016 (uma entidade detinha três quartos do mercado e as três maiores cerca de 97%). Os 

contratos por diferenças (CFD) foram responsáveis por cerca de 80% do valor negociado nestes três anos. 

 

Tabela A – N.º de Plataformas Ativas e Montantes Negociados em PFC 

 

 

O montante negociado em plataformas eletrónicas nos três últimos anos ascendeu a 187,8 mil milhões de 

Euros, um valor superior ao do PIB de Portugal em 2016, o que revela a importância deste mercado tanto 

para os investidores, como para as entidades que disponibilizam as plataformas de negociação e cobram 

                                                      

69 A informação aqui analisada é recolhida através da Instrução N.º 3/2013 da CMVM, que abrange apenas as plataformas de 
negociação eletrónica dos intermediários financeiros registados em Portugal. Poderão existir outras entidades que exercem a 
intermediação financeira em regime de livre prestação de serviços (LPS) e cuja atividade não está incluída nesta análise. 

Semestre N.º Plataformas Montante Negociado (€10^6)

1.º 2014 9 32 773,13

2.º 2014 10 29 432,63

1.º 2015 9 39 476,75

2.º 2015 9 37 401,46

1.º 2016 9 30 365,13

2.º 2016 8 18 387,80

Total n.a. 187 836,91

Fonte: Plataformas, cálculos CMVM (tendo por base câmbio médio do semestre).
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comissões sobre os montantes aí negociados.  

Como referido, o risco associado à negociação de produtos financeiros completos pode ser muito 

relevante, e as perdas para os investidores podem ser mesmo superiores ao capital investido. No âmbito 

da Instrução N.º 3/2013 da CMVM, as plataformas de negociação eletrónica têm enviado informação sobre 

a negociação nelas efetuada, incluindo sobre perdas e ganhos efetivos suportados pelos investidores. 

Nos anos de 2014 a 2016 existiram perdas líquidas agregadas que montaram a 75,66 milhões de Euros. 

O quadro seguinte detalha em pormenor a relação de perdas e ganhos por semestre, sendo notório que 

em todos eles se verificaram perdas líquidas. 

 

Tabela B – Ganhos e Perdas na Negociação em Plataformas de PFC 

 

 

A proporção média entre perdas e ganhos foi de 56%/44% nestes três anos, tendo sido mais 

desequilibrada no primeiro semestre de 2016 (60%/40%). Tal não significa, necessariamente, que tenha 

havido 56% dos investidores a registar perdas70, pois tal depende não só dos montantes investidos em 

cada produto, como também do tipo de PFC em que foi efetuado o investimento. A informação reportada 

à CMVM no âmbito da referida instrução não permite obter a percentagem de investidores que registaram 

perdas líquidas com a negociação destes produtos. 

Analisando o perfil de perdas e ganhos por plataforma constata-se que, frequentemente, o rácio 

perdas/ganhos é superior à unidade, o que significa que na generalidade das plataformas e dos semestres 

os investidores têm perdas superiores aos ganhos, e também significa que os intermediários financeiros 

responsáveis por essas plataformas têm ganhos superiores às perdas pois são as contrapartes das 

                                                      

70 Estes dados não são diretamente comparáveis com os disponíveis para outras jurisdições onde se determinou a percentagem de 
investidores com perdas neste tipo de negociação. No Reino Unido, França e Irlanda, 80%, 89% e 75%, respetivamente, dos 
investidores registaram, em média, perdas ao investirem em PFC através de plataformas eletrónicas de negociação. 

               €10^6

Semestre Ganhos Perdas Ganhos Líquidos

1.º 2014 49,68 51,36 -1,68

2.º 2014 36,82 56,14 -19,32

1.º 2015 57,07 64,92 -7,85

2.º 2015 51,15 70,17 -19,02

1.º 2016 44,70 67,68 -22,99

2.º 2016 22,50 27,31 -4,81

Total 261,92 337,58 -75,66

Fonte: Plataformas, cálculos CMVM (tendo por base câmbio médio do semestre).
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operações dos investidores. Apenas uma plataforma teve uma maioria de semestres em que o rácio 

perdas/ganhos foi inferior à unidade. 

Não existe uma relação direta entre a quota de mercado e a relevância das perdas registadas por 

investidores. Com efeito, a plataforma com maiores montantes transacionados no segundo semestre de 

2016, não obstante ter uma quota de cerca de 75%, foi responsável por apenas 40% das perdas líquidas 

registadas nesse período. Em termos acumulados nos três anos, cerca de metade das perdas líquidas 

dos investidores ocorreram em duas plataformas que, em média, apresentaram uma quota de mercado 

conjunta de 23% para o conjunto do período. 

As perdas líquidas dos investidores estiveram particularmente concentradas num determinado 

instrumento financeiro, os CFD (cerca de dois terços das perdas líquidas totais nos três anos). Os CFD 

são, em muitas situações, produtos financeiros complexos com elevado grau de alavancagem, e esta 

caraterística permite amplificar os montantes de ganhos e de perdas dos investidores quando existem 

pequenas variações nos respetivos subjacentes. Apenas a negociação de warrants e de certificados 

permitiu aos investidores obter ganhos líquidos acumulados no período em análise. 

 

Tabela C – Ganhos e Perdas na Negociação em Plataformas por Tipo de PFC 

 

 

A elevada complexidade deste tipo de produtos e o também elevado montante de perdas registadas pelos 

investidores na sua negociação levaram alguns países (casos da Alemanha, Bélgica e do Reino Unido, 

por exemplo) a anunciar recentemente a intenção de limitar fortemente, ou mesmo proibir, o acesso de 

investidores de retalho a PFC transacionados em plataformas eletrónicas de negociação. Tais limitações 

serão concretizadas através de proibições de publicidade, de restrições na distribuição de determinados 

produtos e da introdução de limites ao nível de alavancagem admissível nessa negociação. 

 

€10^3

SEMESTRES CERTIFICADOS CFD FOREX FUTUROS OPÇÕES WARRANTS TOTAL

1.º 2014 -56,7 -2 229,5 -289,7 -145,8 1 008,7 29,9 -1 683,1

2.º 2014 350,3 -17 345,1 -1 541,7 -2 047,1 1 241,6 23,6 -19 318,4

1.º 2015 595,0 -1 553,9 -6 086,6 -1 557,2 708,0 48,0 -7 846,8

2.º 2015 -136,0 -10 482,9 -1 187,7 -1 525,3 -5 713,5 28,8 -19 016,5

1.º 2016 13,5 -12 740,9 -2 846,8 -5 499,4 -1 930,5 18,3 -22 985,7

2.º 2016 251,3 -3 663,6 -198,5 -816,7 -399,0 12,2 -4 814,3

Total 1 017,5 -48 016,0 -12 151,0 -11 591,4 -5 084,7 160,8 -75 664,8

Fonte: Plataformas, cálculos CMVM (tendo por base câmbio médio do semestre).
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Supervisão da atividade de consultoria para investimento  

O exercício da atividade de consultoria para investimento em instrumentos financeiros continuou a 

despertar um forte interesse nos agentes económicos em Portugal, quer em sociedades de consultoria 

para investimento, quer nos demais intermediários financeiros. No decurso do ano foram concluídos três 

novos processos de registo (e de autorização no caso das sociedades de consultoria para investimento), 

no âmbito dos quais é aferida a adequação dos meios técnicos, materiais e humanos à prestação do 

serviço de consultoria para investimento. 

A CMVM tem procurado assegurar que os colaboradores dos intermediários financeiros que efetivamente 

prestem o serviço de consultoria para investimento possuem as qualificações e as competências 

profissionais necessárias a essa prestação com qualidade, profissionalismo e eficiência e por forma a 

evitar procedimentos errados. 

 

3.1.3.3. Supervisão da Atividade de Análise Financeira  

A importância dos relatórios de análise financeira no processo de tomada de decisão dos investidores 

qualificados e não qualificados, a par da sua ampla difusão em meios de comunicação, tornam 

indispensável a atuação da CMVM tendo em vista a proteção dos investidores em relação à divulgação 

de recomendações de (des)investimento enviesadas ou com falta de qualidade e a promoção da emissão 

de opiniões competentes, imparciais e honestas sobre os instrumentos analisados. Assim, é efetuada a 

monotorização constante dos relatórios de análise financeira que são emitidos pelos vários intermediários 

financeiros, havendo uma especial preocupação com a existência de potenciais conflitos de interesses, 

com a qualidade técnica dos conteúdos e com o risco de instrumentalização de recomendações de 

investimento. 

O enquadramento legal português é de elevada exigência quanto aos requisitos de credenciação para o 

exercício da atividade de análise financeira, por via do disposto no Regulamento da CMVM n.º 2/2007. 

Existem ainda outras obrigatoriedades legais relativas à qualidade da informação prestada sobre 

instrumentos financeiros (art.º 7.º do CódVM) e à fundamentação das recomendações de investimento 

(art.º 12.º-B do CódVM). A supervisão incide sobre todas as recomendações de investimento, mas 

particularmente sobre aquelas que tiveram um impacto material na cotação do instrumento financeiro 

visado. Nesses casos, tentam identificar-se as transações realizadas antes da divulgação da 

recomendação de investimento com recurso ao conhecimento sobre o respetivo conteúdo, em infração ao 

disposto nos art.º 309.º-D e 378.º do CódVM, bem como as transações realizadas após a divulgação da 

recomendação de investimento, que tenham beneficiado de uma eventual alteração artificial do preço do 
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instrumento visado, em violação do disposto no art.º 379.º do CódVM. 

Em matéria de conflitos de interesses, encontra-se estabelecido no enquadramento legal um conjunto de 

normas que visam mitigar os riscos de quebra da independência na elaboração das recomendações de 

investimento e em relação às quais os analistas financeiros podem definir regras internas adicionais para 

sujeição a um maior nível de exigência. Tal risco poderá decorrer de posições detidas em instrumentos 

financeiros, de incentivos remuneratórios relacionados com o sentido das recomendações de 

investimento, do favorecimento da relação entre o analista financeiro e o emitente do instrumento 

financeiro visado ou de pressões oriundas da administração ou de outros departamentos, entre outros. 

A supervisão da atividade de análise financeira caracteriza-se, primeiramente, pela realização de análises 

preliminares a todos os relatórios onde constem alterações de recomendação de investimento e/ou de 

preço-alvo sobre títulos acionistas portugueses. O conteúdo e a qualidade da informação apresentada nos 

relatórios de análise financeira são analisados, bem como a coerência dos pressupostos e dos argumentos 

utilizados, ao mesmo tempo que se procuram indícios de instrumentalização dos relatórios e/ou de falhas 

na gestão de conflitos de interesses. Em 2016, foram identificados e analisados 486 relatórios naquelas 

condições. As situações potencialmente anómalas identificadas no decurso de análises preliminares são 

sujeitas a análises mais extensas e aprofundadas. Este tipo de análises incidiu, entre outros temas, nos 

modelos de avaliação que serviram de suporte a recomendações de investimento, nos pressupostos 

utilizados e no conteúdo e aplicabilidade dos manuais de política e procedimentos a que os analistas 

financeiros estão sujeitos.  

Numa base anual, a CMVM publica um relatório sobre a atividade de supervisão que é efetuada. Este 

relatório serve um propósito triplo: acompanhar e dar conhecimento ao mercado da atividade de análise 

financeira sobre ações admitidas à negociação em Portugal, documentar publicamente a atividade de 

supervisão sobre essa atividade e promover publicamente a análise do cumprimento das recomendações 

da CMVM relativas à análise financeira. 

 

3.1.4. Supervisão à Atividade de Gestão de Ativos 

3.1.4.1. Gestão de Carteiras por Conta de Outrem  

Atividade de Supervisão Presencial 

Em 2016 realizou-se uma ação de supervisão presencial no âmbito da gestão de carteiras por conta de 

outrem, junto de uma sociedade gestora de fundos de investimento mobiliário. A supervisão centrou-se 



 

193 | CMVM | Relatório Anual Sobre a Atividade da CMVM e Sobre os Mercados de Valores Mobiliários | 2016 

na organização interna do intermediário financeiro, nos mecanismos e procedimentos de prevenção e 

gestão de conflitos de interesses e de risco, na verificação da informação prestada aos clientes, na 

adequação do serviço prestado e/ou das operações realizadas, nas regras de valorização dos 

instrumentos financeiros e nos mecanismos preventivos de branqueamento de capitais e de financiamento 

do terrorismo. Foram identificadas várias situações de desconformidade com os requisitos legalmente 

aplicáveis, de que se destacam as deficiências relativas à adequação do serviço prestado e/ou operações 

realizadas e à prevenção e gestão de conflitos de interesses. 

 

Atividade de Supervisão não Presencial 

A supervisão da atividade de gestão de carteiras por conta de outrem é igualmente exercida através da 

monitorização da informação prestada mensalmente (de que se destacam os montantes sob gestão, a 

valorização dos respetivos instrumentos financeiros e os perfis de risco e rentabilidade das carteiras sob 

gestão). Essa informação é complementada com a análise dos demais elementos de reporte obrigatórios, 

como os relatórios de controlo interno dos intermediários financeiros, os relatórios do auditor externo e 

elementos de reporte financeiro. A supervisão não presencial possibilita a prevenção e a deteção de 

desconformidades e constitui uma importante ferramenta de auxílio prévio (incorporada, aliás, no modelo 

de risco adotado na CMVM) à supervisão presencial desenvolvida. 

Por outro lado, continuou a ser desenvolvida uma aplicação informática de supervisão não presencial da 

atividade de gestão de ativos, cujo nível de automatização permitirá ganhos de eficiência na avaliação da 

informação recebida periodicamente ao abrigo da Instrução da CMVM n.º 4/2011. Paralelamente, 

continuou a ser efetuada a análise dos relatórios internos de acompanhamento da evolução da atividade 

de gestão de carteiras por conta de outrem. 

 

3.1.4.2. Supervisão Presencial de OICVM, Titularização de Créditos e Capital de 

Risco  

A seleção das entidades a supervisionar é efetuada a partir de modelos de risco adaptados às atividades 

desenvolvidas pelas entidades gestoras de fundos de investimento mobiliário e imobiliário, de capital de 

risco, de titularização de créditos, distribuidoras de produtos unit linked e de fundos de pensões abertos 

de adesão individual. As supervisões realizadas abrangeram matérias como a adequação de meios para 

o desenvolvimento da atividade, os conflitos de interesses, as carteiras de participações (incluindo 

participações em sociedades imobiliárias), a organização, os gastos imputados aos fundos, as condições 
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de comercialização e a gestão documental. 

Foi ainda adotado um novo modelo de risco, relativo à prevenção e ao combate ao branqueamento de 

capitais e ao financiamento do terrorismo, tendo sido iniciada uma ação de supervisão a uma sociedade 

gestora de fundos de investimento mobiliário que incide fundamentalmente na verificação das políticas 

definidas e nos procedimentos adotados ao nível da prevenção e do combate ao branqueamento de 

capitais e ao financiamento do terrorismo. 

Além das cinco ações de supervisão iniciadas no ano, foram ainda concluídas outras cinco que se 

encontravam em curso no final de 2015. Foram também efetuadas visitas, prévias ou posteriores ao 

registo, a três sociedades de capital de risco constituídas durante o ano e a uma sociedade registada em 

2015, com o intuito de verificar a existência de meios humanos e materiais para o exercício da atividade 

de capital de risco.  

 

Quadro 42 – Ações de Supervisão Presenciais Iniciadas 

 

 

Na sequência das supervisões concluídas foram efetuadas diversas recomendações com o objetivo de 

alinhamento das práticas instituídas com as melhores práticas de mercado. Algumas entidades foram 

notificadas para adequar a respetiva atividade às normas legais e regulamentares aplicáveis, 

nomeadamente em matéria de políticas e procedimentos definidos no âmbito do branqueamento de 

capitais, conflitos de interesses, gestão de projetos imobiliários, financiamentos bancários e garantias 

prestadas, imputação de encargos aos fundos, valorização de imóveis e de participações, e gestão e 

segurança da informação. As situações que configuravam um incumprimento das normas legais aplicáveis 

foram remetidas para apuramento de eventual responsabilidade contraordenacional e as operações 

suspeitas de configurar um crime de branqueamento de capitais foram comunicadas às autoridades 

competentes. 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Sociedade Gestoras de Fundos de Investimento Imobiliário 2 2 - 1 1

Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário 6 2 3 2 2

Sociedades de Capital de Risco 5 4 4 2 1

Sociedades Gestoras de Fundos de Titularização 2  -  - - -

Sociedades de Titularização de Créditos 1  -  - - -

Entidades Comercializadoras de Unit-Linked 1  -  - - 1

TOTAL 17 8 7 5 5

Fonte: CMVM.



 

195 | CMVM | Relatório Anual Sobre a Atividade da CMVM e Sobre os Mercados de Valores Mobiliários | 2016 

3.1.4.3. Supervisão não Presencial 

Supervisão aos Fundos de Investimento Mobiliário e Imobiliário 

Prosseguiu a supervisão prudencial aos fundos de investimento mobiliário e imobiliário, no âmbito do 

controlo da informação periódica reportada pelas entidades gestoras, designadamente, quanto ao 

acompanhamento das carteiras geridas, aos erros nos valores divulgados das unidades de participação, 

à prevenção e gestão de conflitos de interesses e ao acompanhamento dos processos de liquidação de 

fundos. Foi também verificado o cumprimento de outras regras aplicáveis à atividade dos fundos de 

investimento, nomeadamente, quanto à exposição a instrumentos financeiros derivados, ao cálculo da 

perda potencial máxima e ainda ao cumprimento dos deveres de prestação de informação. 

As sociedades gestoras foram notificadas para regularizar as desconformidades detetadas. Os 

incumprimentos verificados relativos a fundos de investimento mobiliário resultaram, essencialmente, do 

não cumprimento de limites legais, em particular da exposição excessiva quer a ativos emitidos (ou 

garantidos) por entidades relacionadas, quer a valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário 

emitidos por uma entidade que representavam mais de 10% do valor líquido global dos fundos. No caso 

dos fundos de investimento imobiliário, os principais incumprimentos detetados disseram respeito ao 

insuficiente investimento em ativos imobiliários. 

A prevenção e a gestão de conflitos de interesses continuaram a ser preocupações essenciais da 

supervisão. A análise às carteiras de fundos de investimento mobiliário foi efetuada em permanência, com 

vista ao apuramento do nível de concentração de investimento na mesma entidade ou num conjunto de 

entidades pertencentes ao mesmo grupo económico. É também de referir o acompanhamento efetuado a 

alguns fundos que incumpriam o princípio de diversificação de riscos, tendo daí resultado ajustamentos à 

composição do respetivo património. 

Por outro lado, a resolução do Banif – Banco Internacional do Funchal, SA teve consequências na gestão 

coletiva de ativos, tendo sido diversas as medidas extraordinárias concretizadas pela CMVM com o 

objetivo de acompanhar, em permanência, o seu impacto nos organismos de investimento 

supervisionados. 

A supervisão da exposição dos fundos mobiliários a emitentes em condições de stress no mercado foi 

continuada, bem como da liquidez e dos empréstimos das carteiras de organismos de investimento 

coletivo mobiliário, com enfoque nos geridos por entidades relacionadas com grupos financeiros em 

particulares circunstâncias de risco. Assim, realizaram-se análises à capacidade de satisfação de 

elevados volumes de resgates e foi avaliado o impacto patrimonial da exposição a emitentes alvo de 

processos de insolvência ou de reestruturação, com subsequente monitorização das decisões de 
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investimento ou de desinvestimento tomadas pelas entidades responsáveis pela gestão. Ainda neste 

âmbito, destaca-se a análise das consequências resultantes do referendo realizado em junho no Reino 

Unido, tendo sido identificados os potenciais impactos para os organismos de investimento coletivo 

mobiliários e para os intermediários financeiros envolvidos na sua gestão, comercialização e custódia. 

Nos fundos imobiliários, a apreciação de operações com entidades relacionadas continuou a ser uma 

prioridade visto persistirem, na generalidade, as condições desfavoráveis de mercado verificadas nos 

últimos anos. Tendo em conta a regulamentação aplicável às operações realizadas por conta dos fundos 

de investimento imobiliário com partes relacionadas, foram analisados 14 pedidos, sete deles referentes 

a arrendamentos de imóveis, quatro a transações de imóveis e três em que ambas as situações se 

verificaram. Ainda em matéria de cumprimento das regras respeitantes a conflitos de interesses, a liquidez 

de fundos geridos por uma SGFII foi monitorizada de perto na sequência de uma ação de supervisão 

presencial realizada anteriormente. 

No âmbito dos 28 processos de liquidação de fundos de investimento mobiliário e imobiliário existentes 

no ano continuou a ser efetuado o acompanhamento do cumprimento das disposições aplicáveis, 

nomeadamente no que respeita à imputação de custos e à diligência devida pela entidade gestora na 

promoção da liquidação dos fundos. A liquidação antecipada em resultado de decisão da sociedade 

gestora constitui a principal causa de liquidação dos fundos (21 casos), ainda que com base na vontade 

dos participantes no caso dos fundos fechados de subscrição particular.  

 

Relatórios Elaborados por Peritos Avaliadores de Imóveis 

Em 2016 foram analisados 94 relatórios de avaliação de imóveis elaborados por peritos avaliadores de 

imóveis inscritos/registados na CMVM. As matérias analisadas foram a utilização de pelo menos dois 

métodos de avaliação, a razoabilidade dos pressupostos utilizados na avaliação e a prospeção de 

mercado. Foram efetuados pedidos de esclarecimentos aos peritos avaliadores e foi solicitada a correção 

das desconformidades detetadas.  

 

Capital de Risco 

Com as alterações legislativas e regulamentares ocorridas em 2015 (quer decorrentes da transposição da 

AIFMD, quer decorrentes de opções estritamente nacionais), impôs-se a revisão da Instrução da CMVM 

n.º 2/2013 de modo a adequar o tipo de informação a reportar aos deveres que impendem sobre as 

entidades responsáveis pela gestão e respetivos organismos de investimento em capital de risco, previstos 
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no Regime Jurídico do Capital de Risco, do Empreendedorismo Social e do Investimento Especializado 

(RJCRESIE), aprovado pela Lei n.º 18/2015, e no Regulamento da CMVM n.º 3/2015. 

A Instrução da CMVM n.º 7/2016, que entrará em vigor em 1 de junho de 2017, procura assegurar uma 

maior clareza na definição dos deveres de reporte. Todavia, a Instrução da CMVM n.º 2/2013 continuou a 

exigir um acompanhamento permanente dos reportes efetuados pelas sociedades de capital de risco com 

vista à validação da consistência da informação financeira e ao cumprimento das regras definidas. 

O acompanhamento da atividade de capital de risco tem permitido constatar uma tendência recente para 

a realização de coinvestimentos entre fundos de capital de risco geridos pela mesma sociedade ou por 

entidades distintas. No entanto, têm sido utilizados critérios valorimétricos distintos pelas várias 

sociedades gestoras, o que resulta em valorizações diferenciadas da mesma empresa. Neste quadro, foi 

iniciada uma supervisão temática às valorizações de participações cruzadas entre sociedades e fundos 

de capital de risco com o objetivo de avaliar os métodos, critérios, pressupostos e fontes de informação 

utilizados pelas várias sociedades gestoras nos cálculos efetuados. 

 

Titularização de Créditos 

A CMVM supervisionou cinco emissões de obrigações titularizadas, num total de 1,5 mil milhões de Euros, 

através do controlo da estruturação e da admissibilidade jurídica da documentação associada a essas 

operações, bem como da adequação de fundos próprios das sociedades de titularização de créditos. 

Foram também examinadas as carteiras de créditos afetas às emissões de obrigações titularizadas vivas 

que se encontram em período de revolving, através da análise detalhada de 24 carteiras, com data de 

referência de 2015, aquando do processo de renovação de código alfanumérico. Foram ainda 

monitorizados i) um processo de aquisição de participação qualificada em sociedades de titularização de 

créditos, ii) um processo de constituição de uma sociedade de titularização de créditos, iii) três processos 

de nomeação dos órgãos sociais e iv) quatro processos de alteração de gestor de créditos de operação 

de titularização de sociedade de titularização de créditos. 

Nos fundos de titularização de créditos foi iniciada uma supervisão temática com o objetivo de conhecer 

os procedimentos contabilísticos e de reporte adotados pelas três SGFTC. Estas sociedades foram 

questionadas quanto i) aos procedimentos de recolha e tratamento da informação da carteira fornecida 

pelo gestor de créditos, ii) ao processo de tratamento e reporte de incorreções detetadas nas contas, e iii) 

às correções resultantes de trabalhos de auditoria. 
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Supervisão dos Relatórios do Sistema de Controlo Interno 

Foram recebidos e analisados 49 relatórios de controlo interno relativos a Sociedades Gestoras de Fundos 

de Investimento Mobiliário (17) e Imobiliário (24), a Sociedades Gestoras de Fundos de Titularização de 

Créditos (3), a Sociedades de Titularização de Créditos (4) e a uma Instituição Financeira de Crédito, os 

quais atestam a adequação e a eficácia do seu sistema de controlo interno, para o período compreendido 

entre o segundo semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016.  

A análise do conteúdo dos relatórios de controlo interno centrou-se, fundamentalmente, na avaliação dos 

requisitos formais nos termos do Regulamento da CMVM nº 2/2007, na inventariação e análise das 

deficiências do sistema de controlo interno em termos dos riscos que representam e ainda na apreciação 

da eficácia das funções de controlo (compreendendo as funções de controlo de cumprimento, de gestão 

de riscos e de auditoria interna, quando aplicável, e a independência de atuação dos seus responsáveis 

em relação aos órgãos de administração). Foram identificadas algumas irregularidades relacionadas, 

essencialmente, com a omissão de informação sobre o número e o montante agregado das operações 

analisadas ao abrigo da Lei nº 25/2008, e ainda de informação sobre datas de deteção e de comunicação 

ao órgão de administração de deficiências detetadas por cada serviço, devida ao abrigo do ponto ii) da 

alínea b) do nº 2 do artigo 11.º-A do Regulamento da CMVM nº 2/2007.  

No que respeita à substância dos relatórios de controlo interno, 

• foram analisadas todas as deficiências relacionadas com a adequação e eficácia dos sistemas de 

controlo interno. Por referência à data de 30 de junho de 2016, encontravam-se por regularizar 281 

deficiências, das quais 161 respeitavam à atividade de entidades gestoras de FIM, 113 à atividade de 

entidades gestoras de FII e sete à atividade de titularização de créditos; 

• as funções de controlo foram responsáveis pela deteção de 85 deficiências, distribuídas pelas funções 

de auditoria interna, de compliance e de gestão de riscos. Assume particular acuidade o número de 

deficiências detetadas (189) pelo Revisor Oficial de Contas e/ou pelo Fiscal Único, que correspondem 

a cerca de 67% do total de deficiências relatadas. As funções de suporte detetaram cerca de 3% do 

total de deficiências detetadas; 

• as deficiências mais comuns resultaram, sobretudo, da ausência de integração automática entre 

sistemas informáticos e fragilidades em termos de segurança, de parametrização e de configuração 

de acessos às aplicações utilizadas, ausência ou insuficiência de procedimentos de controlo nas 

áreas operacionais, de gestão de risco e de sistemas de informação, ausência da formalização, 

aprovação e implementação de processos organizativos, incluindo a desatualização dos manuais de 

procedimentos ou inexistência de regulamentação interna específica, automatização insuficiente em 

determinados processos operacionais, ausência de supervisão independente nalgumas funções 
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(controlo e operacionais), segregação de funções insuficiente em diversos processos de tomada de 

decisão e operacionais, inexistência ou desadequação do plano de continuidade de negócio e 

ausência de procedimentos preventivos de branqueamento de capitais relacionados com os deveres 

de identificação e de diligência reforçada previstos na Lei n.º 25/2008; 

• 53% das deficiências transitaram de relatórios de controlo interno de períodos anteriores. Estas 

deficiências não foram corrigidas de acordo com o previsto, o que indicia a existência de dificuldades 

na adequação da organização interna das sociedades e debilidades no funcionamento do seu sistema 

de controlo interno, ainda que as entidades tenham apresentado justificações para o adiamento do 

calendário inicialmente previsto bem como novos prazos de implementação; 

• na maioria das situações em que a função de compliance recai sobre membro do órgão de 

administração ou sobre um colaborador que acumula outras funções, não foi possível validar o 

requisito de independência no desempenho da respetiva função; 

• em alguns relatórios não existe evidência de que as funções atribuídas à responsabilidade do 

compliance estejam a ser plenamente exercidas. As deficiências detetadas, associadas ao exercício 

desta função, resultam quase exclusivamente do exame efetuado pelo auditor externo ou pelo fiscal 

único, não sendo assim possível concluir acerca da intervenção do responsável pela função de 

controlo do cumprimento nesta tarefa. 

 

Supervisão dos Relatórios dos Auditores Externos sobre Relatórios e Contas de Fundos de 

Investimento 

Os relatórios de auditoria sobre informação financeira dos FIM e dos FII, cuja data de reporte se refere, 

respetivamente, a 31 de dezembro de 2015 e a 30 de junho de 2016, foram monitorizados, tendo-se 

atribuído particular relevância às reservas e ênfases emitidas pelos auditores e ao tratamento das 

irregularidades verificadas. 

Nos FIM, o âmbito das reservas respeitou essencialmente à dificuldade do auditor em quantificar o impacto 

de eventual sobrevalorização das unidades de participação de FII em carteira e à indisponibilidade de 

informação que permitisse concluir sobre a valorização de determinados ativos em carteira, enquanto nos 

FII eram principalmente relativas a i) limitações de âmbito e profundidade relacionadas com a validação 

dos valores de ajustamentos reconhecidos resultantes de alterações ao método de valorização de 

participações detidas em sociedades imobiliárias, ii) dívidas fiscais em mora, iii) incerteza quanto à 

recuperabilidade de impostos, iv) risco de continuidade de negócio, v) sobreavaliação ou subavaliação de 

determinadas rubricas do ativo e do passivo das demonstrações financeiras, vi) incerteza quanto à 

razoabilidade e aderência dos pressupostos utilizados na aferição do valor realizável líquido dos imóveis 
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em carteira, e vii) alertas para a ocorrência de perdas potenciais relacionadas com a desvalorização dos 

imóveis em carteira. 

 

Quadro 43 – Relatórios dos Auditores Relativos às Contas dos Fundos Mobiliários e Imobiliários 

 

 

As ênfases identificadas corresponderam i) à incerteza quanto aos critérios ou métodos teóricos utilizados 

na valorização dos ativos em carteira devida à inexistência de informação sobre preços executáveis 

divulgados por meios especializados, ii) a alerta quanto aos parâmetros de valorização a considerar 

poderem ser próximos de um conceito de liquidação para os fundos cuja entidade responsável pela gestão 

é sujeita à aplicação da medida de resolução prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 145.°-E do RGICSF, 

iii) ao incumprimento de limites legais ao investimento, composição do património, número de participantes 

ou valor líquido sob gestão do fundo mínimo, iv) à incerteza nos pressupostos utilizados na avaliação de 

imóveis por peritos avaliadores independentes e impacto conjuntural futuro (FII), v) ao risco de 

continuidade de negócio, vi) a dívidas fiscais em mora, vii) a situações relacionadas com a prorrogação 

da duração de FII, viii) ao impacto do novo regime fiscal aplicável aos organismos de investimento coletivo 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, ix) à identificação dos fundos sujeitos a fusão por incorporação e a 

liquidação, x) a problemas de comparabilidade das demonstrações financeiras (mormente relacionados 

com fundos constituídos no ano anterior), e xi) a alteração de Revisor Oficial de Contas em FIM. 

Adicionalmente, foram analisados 22 relatórios de auditores referentes à certificação de contas anuais dos 

fundos de titularização de créditos (três continham ênfases) e quatro relatórios de auditores relativos às 

contas anuais de sociedades de titularização de créditos (dois continham ênfases).  

 

Supervisão de Depositários 

A entrada em vigor em 2015 do novo enquadramento legal aplicável aos organismos de investimento 

coletivo e do regime jurídico aplicável ao capital de risco, empreendedorismo social e ao investimento 

especializado, que transpuseram para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva n.º 2011/61/EU (AIFMD), 

implicou diversas alterações ao regime aplicável às entidades depositárias dos organismos de 

Relatórios dos Auditores 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2016

Número de Relatórios 269 461 211 436 209

     Enfâses 114 230 68 239 114

     Reservas 6 41 4 46 11

Fonte: CMVM
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investimento coletivo no que respeita principalmente às suas funções de controlo. As novas exigências 

impuseram uma reformulação dos sistemas e procedimentos da função das entidades depositárias, 

destacando-se as alterações decorrentes da necessidade de comunicação dos incumprimentos 

detetados. Durante o ano foram efetuadas 1 190 comunicações de incumprimentos por diversos 

depositários, 994 relativas a FIM e 196 a FII. Estas comunicações possibilitaram à CMVM uma atuação 

mais célebre e eficaz na mitigação dos incumprimentos identificados junto dos OIC por si supervisionados. 

 

3.1.5. Supervisão de Auditoria  

Portugal foi o segundo país da União Europeia (UE) a transpor a Diretiva de Auditoria, tendo a CMVM sido 

designada como a autoridade nacional competente independente do exercício profissional para a 

supervisão pública de auditoria, nos termos definidos na Diretiva 2014/56/UE e no Regulamento (UE) 

537/2014. Para dar cumprimento a estas novas atribuições foi criado um departamento de supervisão de 

auditoria, em conformidade com o disposto no artigo 36º do Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria 

(RJSA), aprovado pela Lei nº 148/2015. Este departamento iniciou a sua atividade em 1 de janeiro de 

2016, data da entrada em vigor do novo regime jurídico.  

A Lei nº 140/2015, que aprovou o novo Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (NEOROC), 

e a referida Lei nº 148/2015 constituem os pilares estruturantes do novo regime de auditoria no 

ordenamento jurídico nacional. Só podem exercer funções de interesse público os auditores que se 

encontrem registados na CMVM. No dia 1 de janeiro de 2016 foram registados automaticamente, nos 

termos do ponto 6 do artigo 9º da Lei nº 148/2015, os revisores oficiais de contas (ROC) e as sociedades 

de revisores oficiais de contas (SROC) (ambos, conjuntamente, designados por Auditores) que se 

encontravam inscritos na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC). Foi o caso de 1 247 ROC e 

de 229 SROC, todos em atividade. Transitaram na mesma data 131 ROC cuja inscrição se encontrava 

suspensa.  

Durante o ano, foram registados 24 novos ROC e três novas SROC, e requeridos 24 cancelamentos de 

registos de ROC e 12 de SROC, bem como a suspensão de 59 ROC e o levantamento da suspensão de 

outros dois ROC. Assim, no final de 2016 encontravam-se registados, em situação ativa, 1 190 ROC (dos 

quais 791 com ligações a SROC, nas diversas qualidades: sócios, prestadores de serviços e 

colaboradores) e 220 SROC, bem como 188 ROC com o respetivo registo suspenso. As funções de 

interesse público de auditores no nosso país eram desempenhadas no final do ano por 220 SROC e por 

399 ROC atuando individualmente. É de referir ainda que, decorrente da análise efetuada nos termos do 

artigo 12º do RJSA, a CMVM não concluiu o registo de uma SROC por terem sido identificados factos 
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indiciantes de que não se encontravam preenchidos os requisitos relativos à idoneidade legalmente 

requerida.    

O conceito de entidade de interesse público (EIP) é muito relevante para o novo regime de supervisão de 

auditoria, cabendo em exclusivo à CMVM o controlo de qualidade e a supervisão dos auditores destas 

entidades, cuja identificação exaustiva constituiu uma das primeiras tarefas (ver quadro seguinte). Para 

as EIP identificadas havia, em 1 de janeiro de 2016, 61 auditores, número que caiu para 60 (58 SROC e 

2 ROC) no final do ano; igualmente no início do ano, seis auditores procediam à revisão de contas de 73% 

das EIP e tinham uma faturação de serviços de auditoria correspondente a 89% da faturação total destes 

serviços a EIP em Portugal para o ano de 2015. 

 

Quadro 44 – Universo de entidades de interesse público (EIP) 

 

 

A comparação do mercado nacional de auditoria com o de outros países da UE permite evidenciar os 

seguintes aspetos:71 

• Em Portugal, cerca de 25% das SROC efetuam a revisão de EIP; a média da UE é de 3,1%, 

embora se observe uma grande diferenciação entre países (vejam-se os casos da Espanha (14%) 

e da Alemanha (2,6%), por exemplo);    

                                                      

71 Dados de 2015. 

01.01.2016 Entradas Saídas 31.12.2016

Empresas de investimento 16 0 2 14

Emitentes de valores mobiliários 75 1 1 75

Empresas públicas 59 0 1 59

Empresas de seguros e resseguros 44 1 4 41

Fundos de capital de risco 86 3 3 86

Fundos de pensões 216 4 2 218

Fundos de titularização de crédito 22 0 3 19

Instituições de crédito 130 1 5 126

Organismos de investimento coletivo 437 9 36 410

Sociedades de capital de risco 39 7 5 41

Sociedades gestoras de participações sociais em

instituições de crédito
8 1 1 8

Sociedades gestoras de participações sociais no

setor dos seguros
9 1 1 9

Sociedades de titularização de crédito 2 1 1 2

1.143 29 64 1.108

Fonte: CMVM
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• Na UE o mercado de auditoria é sobretudo comunitário: só há auditores de países terceiros em 

sete dos 28 países da UE e, com exceção do Reino Unido, do Luxemburgo, da Holanda e da 

França, nos demais países o número de auditores de países terceiros é quase irrelevante;  

• Quanto ao âmbito e tipologia de EIP, a categoria “emitentes” (excluindo instituições de crédito e 

seguradoras) é o tipo mais relevante (53% na UE e apenas 5,5% em Portugal);  

• A concentração da revisão de contas de EIP nas chamadas Big-4 é elevada: 

i. Em Portugal as Big-4 auditam 51% do número de EIP, uma percentagem inferior à 

verificada em Espanha (95%), Alemanha (67%), Reino Unido (83%), Holanda (88%) e 

Itália (68%); 

ii. No que respeita faturação a EIP (considerada a rede), em Portugal as Big-4 faturam 86% 

do volume de negócios total a clientes EIP, enquanto na Alemanha, no Reino Unido e em 

Itália idênticas percentagens são de 84%, 82% e 91%, respetivamente; 

• No que se refere ao peso dos serviços de auditoria faturados pelas Big-4 (considerada a rede) na 

sua faturação total, em Portugal tal rácio é de cerca de 30% (Reino Unido, 21%; Alemanha, 31%; 

Itália, 51%; Holanda, 34%; França, 29%).  

 

Um outro aspeto que revestiu importância crucial foi a definição de procedimentos e metodologias de 

trabalho que constituem os guias orientadores da atuação da CMVM nas diversas áreas de atividade. 

Assim, deu-se início ao desenvolvimento de programas de trabalho próprios que guiarão a atividade quer 

na avaliação dos sistemas de controlo de qualidade internos dos auditores (controlo “horizontal”), quer na 

revisão dos dossiês de auditoria (controlo “vertical”). Ainda no âmbito dos recursos humanos, realizaram-

se diversas ações de formação profissional, quer internas (dadas por quadros da CMVM ou por 

formadores externos), quer no exterior, no país ou no estrangeiro (no âmbito de organizações 

internacionais em que a CMVM participa).   
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Quadro 45 – Resumo de âmbito do controlo de qualidade exercido pela OROC (ciclo 2015/2016) 

 

 

O plano de supervisão presencial de auditores de EIP teve em conta as particularidades deste primeiro 

ano de atividade. Foram realizadas sete ações de supervisão (algumas a concluir no início de 2017), que 

deram lugar a cinco avaliações do sistema de controlo de qualidade interno e a sete revisões de dossiês 

de auditoria. Foi também dada sequência a duas ações transitadas do Conselho Nacional de Supervisão 

de Auditoria (CNSA), nos termos do artigo 9º da Lei nº 148/2015. Foi ainda efetuada a supervisão do 

controlo de qualidade executado pela OROC relativo ao ciclo de 2015/2016 (correspondente às 

demonstrações financeiras de 2014), que abrangeu 200 dossiês de auditoria de 98 auditores. O controlo 

de qualidade realizado compreendeu a avaliação do sistema de controlo de qualidade interno e a revisão 

de dossiês de auditoria dos auditores selecionados, cujos resultados, de acordo com a decisão da OROC 

(sem considerar, pois, as eventuais correções a propor pela CMVM), se encontram no quadro seguinte. 

 

 

 

Dossiês 

sorteados

Dossiês 

selecionados 

pela CCQ

Total

39 ROC/SROC com EIP

 - Emitentes de valores mobiliários 8 5 13

 - Instituições de crédito 12 8 20

 - Fundos de investimento mobiliário 2 - 2

 - Fundos de investimento imobiliário 2 - 2

 - Soc. e fundos de capital de risco 1 3 4

 - Soc. e fundos de titularização de créditos 1 - 1

 - Empresas de seguros e de resseguros 5 - 5

 - Sociedades gestoras de participações sociais de 

instituições de crédito
1 - 1

 - Sociedades gestoras de participações sociais no 

setor dos seguros
1 - 1

 - Fundos de pensões 2 2 4

 - Empresas públicas 5 15 20

Sub-Total 40 33* 73

 - Outras entidades - 51 51

Sub-Total 40 84 124

28 SROC de outras entidades - 45 45

31 ROC de outras entidades - 31 31

40 160 200

* Inclui 5 EIP sorteadas que têm Revisor Oficial de Contas diferente do Auditor Externo

Fonte: Relatório Anual 2015/2016, da Comissão de Controlo de Qualidade da OROC
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Quadro 46 – Síntese dos resultados de acordo com a decisão da OROC 

 

 

De acordo com os procedimentos definidos, a CMVM procedeu à verificação aprofundada do controlo de 

qualidade efetuado pela OROC, suscitando os pedidos de esclarecimento necessários e reunindo por 

duas vezes com a Comissão de Controlo de Qualidade da OROC no decurso da verificação. Será emitido 

um relatório a dirigir à OROC sobre a supervisão do controlo de qualidade do ciclo 2015/2016. 

No âmbito da supervisão corrente, que abarca uma grande diversidade de atividades de supervisão e de 

controlo, foi iniciada a análise da informação recebida relativa aos serviços distintos de auditoria prestados 

por auditores de EIP. Durante o ano foram recebidas 44 comunicações sobre estes serviços, 

correspondentes a 111 serviços distintos de auditoria a prestar a 63 entidades, autorizados pelos órgãos 

de fiscalização dessas EIP. 

Os auditores reportaram ainda as seguintes informações ao abrigo dos deveres de reporte previstos no 

NEOROC e no RJSA, detalhados no Regulamento da CMVM nº 4/2015: 

• Anexo 6 (lista de EIP auditadas): 61 

• Anexo 7 (comunicação de infrações, reservas e dúvidas sobre continuidade de EIP sob supervisão 
da CMVM): 37 

N.º % N.º %

Auditores de EIP

1 – Sem nada de especial a referir 28 72% 100 81%

2 – Com observações e recomendações de menor relevância 11 28% 16 13%

3 – Com observações e recomendações de relevância 0 0% 7 6%

Anulados/Não concluídos 0 0% 1 1%

39 124

Restantes auditores

1 – Sem nada de especial a referir 46 78% 36 47%

2 – Com observações e recomendações de menor relevância 8 14% 26 34%

3 – Com observações e recomendações de relevância 2 3% 13 17%

4 – Com resultados insatisfatórios 1 2% 0 0%

Anulados/Não concluídos 2 3% 1 1%

59 76

Total 98 200

Controlo 

Horizontal

Controlo 

Vertical

Fonte: Relatório Anual 2015/2016, da Comissão de Controlo de Qualidade da OROC
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• Anexo 9 72 (relatórios trimestrais emitidos pelos auditores): 1 778.   

 

A CMVM esteve sempre disponível para corresponder aos contactos de auditores (e outras entidades) 

pedindo esclarecimentos do mais diverso tipo, a que procurou dar resposta cabal e tempestiva. Foram 

remetidos diversos ofícios e promovidos contactados telefónicos com auditores alertando para os atrasos 

nos reportes ou para a deficiente qualidade da informação prestada. 

Por outro lado, foram emitidos dois conjuntos de respostas às questões mais frequentes (Q&A), um sobre 

a Lei nº 140/2015 e a Lei nº 148/2015, e outro sobre o Regulamento da CMVM nº 4/2015 (este relacionado 

com os deveres de informação decorrentes do novo regime de supervisão de auditoria). Estes documentos 

serão atualizados sempre que seja conveniente. Foram ainda emitidas três Circulares: uma, dirigida aos 

auditores de entidades de interesse público, sobre a prestação de serviços distintos de auditoria; outra, 

relativa ao registo de auditores para o exercício de funções de interesse público; e uma terceira, relativa 

às entidades sujeitas aos deveres de comunicação previstos no Regulamento da CMVM nº 4/2015. 

Adicionalmente, a CMVM aprovou um modelo de supervisão de auditores em sede de prevenção de 

branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BCFT), que contempla a categorização dos 

auditores numa perspetiva de risco.  

Por fim, é de referir a importância de fomentar e aprofundar uma relação de cooperação responsável com 

outras entidades reguladoras e stakeholders da atividade de auditoria, e com a OROC em particular, no 

respeito pelas competências específicas de cada entidade. Através da sua atividade de supervisão, a 

CMVM pretende concorrer para a melhoria da qualidade da auditoria, o aumento da confiança pública na 

profissão e nas demonstrações financeiras das entidades auditadas, o que contribuirá para aumentar a 

confiança dos investidores e promover o desenvolvimento económico e social do país. 

 

3.1.6. Registos e Autorizações   

3.1.6.1 Operações e Aprovação de Prospetos  

Manteve-se a tendência de decréscimo do interesse que os emitentes têm vindo a manifestar pela 

obtenção de financiamentos via mercado primário de capitais, evidenciada pela redução de 46% no 

                                                      

72 Dados relativos apenas aos 3 primeiros trimestres de 2016, dado o dever de reporte do 4º trimestre ocorrer já em 2017 (até ao 5º 
dia útil de 2017) 
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número de total de processos entrados na CMVM visando a correspondente aprovação de prospetos ou 

registo de oferta. 

Entre as OPA anunciadas preliminarmente destacam-se duas ofertas sobre ações da Cipan - Companhia 

Industrial Produtora Antibióticos, SA (uma delas parcial e voluntária, anunciada pela Chartwell 

Pharmaceuticals, LLC, a outra geral e obrigatória a lançar pela Lusosuan, SGPS, Unipessoal, Lda) e a 

OPA voluntária anunciada preliminarmente sobre a totalidade das ações da SDC, Investimentos, SGPS, 

SA pela Investéder, Investimentos, Lda, sociedade detida por dois dos administradores executivos da 

visada. 

 

Quadro 47 – Registo Operações/Aprovações Prospetos (número) 

 
 

Tal como mencionado em anos anteriores, encontra-se ainda pendente o registo da OPA preliminarmente 

anunciada por Abel Saturnino da Silva de Moura Pinheiro sobre a totalidade das ações emitidas pela 

Interhotel – Sociedade Internacional de Hotéis, SA. Já no início de 2017 foi concedido o registo da oferta 

pública de aquisição geral e obrigatória lançada pela CaixaBank, SA sobre a totalidade das ações 

representativas do capital social do Banco BPI, oferta preliminarmente anunciada em 18 de abril de 2016. 

O prazo para a transmissão de ordens de venda ocorreu entre 17 de janeiro e 7 de fevereiro de 2017, e o 

apuramento em sessão especial da Euronext realizou-se a 8 de fevereiro.  

Também já em 2017 foi aprovado o prospeto de oferta pública de subscrição com direito de preferência 

dos acionistas, de 14 169 365 580 ações ordinárias, sem valor nominal, do Banco Comercial Português, 

SA, ao preço de subscrição unitário de 0,094 Euros. O prazo de transmissão das ordens de subscrição 

terminou a 2 de fevereiro e o apuramento dos resultados ocorreu a 3 de fevereiro de 2017.  

No ano de 2016 constatou-se um decréscimo de interesse das instituições financeiras nacionais pela figura 

Tipo de

Operações/Prospectos

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

OPSO 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0

OPSA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

OPVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPA 1 2 4 5 0 4 0 2 0 0 0 0

Sub-total de Ofertas 1 2 5 9 1 8 0 2 0 0 0 0

APB 0 2 2 7 2 7 0 0 0 0 0 2

APADM 1 4 7 10 7 9 0 0 0 0 0 4

AQP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 8 14 26 10 24 0 2 0 0 0 6

Fonte: CMVM.

Legenda: OPSO - Oferta pública de subscrição de obrigações. APB - Aprovação de Prospectos Base.

OPSA -  Oferta pública de subscrição de ações. APADM - Aprovação de Prospectos de Admissão (sem  antecedência de oferta

OPVA - Oferta pública de venda de ações, inclui recolha de intenções. pública).

OPA - Oferta pública de aquisição. AQP - Aquisições potestativas.

0

1

0

6

2017

0

0

0

5

5

Transitados Entrados
Registados/ 

Aprovados

Recusados Retiraram Desistiram/      

Não 

Lançada

Transitados

para para



 

208 | CMVM | Relatório Anual Sobre a Atividade da CMVM e Sobre os Mercados de Valores Mobiliários | 2016 

do “prospeto de base”, tendo sido apresentados para aprovação apenas dois prospetos para a admissão 

a mercado regulamentado de valores mobiliários representativos de dívida do Banco Santander Totta, SA 

e da Caixa Económica Montepio Geral.  

Os processos de aprovação de prospetos de admissão a mercado regulamentado de valores mobiliários 

colocados por oferta particular totalizaram sete, quatro deles destinados à admissão de ações (REN, EDP, 

FCP e CEMG - com unidades de participação) e apenas um à admissão de obrigações emitidas pela The 

Navigator Company (Ex-Portucel). Os outros dois prospetos aprovados foram apresentados por 

sociedades de titularização de crédito (Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, SA e Tagus - 

Sociedade de Titularização de Créditos, SA). 

     

3.1.6.2 Gestão de Ativos  

Fundos de Investimento Mobiliário e Imobiliário 

Em matéria de gestão de ativos, foram autorizados quatro novos fundos de investimento mobiliário e 

liquidados três fundos do mesmo tipo em virtude do decurso do prazo de duração inicialmente previsto. 

Onze outros foram liquidados antecipadamente por decisão da entidade gestora. A reduzida dimensão 

dos montantes sob gestão de alguns dos fundos e outras considerações comerciais (em particular, a 

“especialização” geográfica semelhante em dois fundos e a necessidade de garantir uma maior adequação 

da oferta às condições de mercado) resultaram igualmente na extinção de sete fundos de investimento 

através de processos de fusão. Quantos aos fundos de investimento imobiliário, foram liquidados 14 

fundos, mais dez que no ano transato. Em quatro desses casos a liquidação foi devida ao decurso do 

prazo de duração do fundo. Nos demais, deveu-se a decisão da entidade gestora de liquidação antecipada 

(em oito fundos essa decisão foi precedida de deliberação pelos participantes).  

Existe um lapso temporal relevante entre a entrada em liquidação dos fundos de investimento imobiliário 

e o efetivo reembolso aos participantes do produto da liquidação, que resulta das condições de mercado 

que se verificam desde há alguns anos e da inerente dificuldade na alienação dos imóveis integrantes das 

carteiras dos respetivos fundos. Não surpreende, por isso, que, em 2016, além de sete fundos cuja 

liquidação se iniciou e concluiu no ano, entraram em liquidação mais três fundos cuja conclusão do 

processo de liquidação ocorrerá posteriormente. A CMVM tem continuado a autorizar a prorrogação do 

prazo de liquidação dos fundos imobiliários para além do período inicial previsto na lei (um ano), ou para 

além do período anteriormente concedido, tendo em 2016 sido requeridas 26 prorrogações do prazo de 

liquidação. Também foi autorizada a reversão da liquidação de um fundo de investimento imobiliário de 

subscrição particular, que tinha entrado em liquidação em 2013.  
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Deram ainda entrada 150 comunicações relativas a alterações a fundos de investimento mobiliário, 

incluindo comunicações sujeitas a não oposição e pedidos de autorização ao abrigo do Regime Geral dos 

Organismos de Investimento Coletivo (RGOIC). Na grande maioria dos casos estas comunicações tiveram 

a origem na adaptação, quer ao RGOIC (aprovado pela Lei n.º 16/2015), quer às alterações legislativas 

introduzidas no quadro legal aplicável aos auditores (RJSA e novo Estatuto dos Revisores Oficiais de 

Contas, aprovado pela Lei n.º 140/2015).   

Ao longo do ano foram realizadas várias análises na sequência de pedidos efetuados pelas entidades 

gestoras, com vista à obtenção de autorização para a realização de operações com entidades 

relacionadas e de redução, temporária ou definitiva, da comissão de gestão de fundos de investimento 

mobiliário sob gestão. Nos fundos imobiliários, a CMVM analisou ainda outros pedidos referentes à 

substituição da entidade gestora e à substituição do depositário, e recebeu numerosas comunicações 

relativas à prorrogação da duração, a aumento e redução de capital, a alteração de auditores e de peritos 

avaliadores de imóveis. 

Na supervisão da gestão de organismos de investimento coletivo foi também dado especial enfoque à 

temática do combate e prevenção do branqueamento de capitais, tendo sido efetuados diversos pedidos 

de esclarecimento e de informação com vista à aferição do cumprimento dos deveres subjacentes à  Lei 

n.º 25/2008, em particular para efeitos de análise do cumprimento do dever de identificação dos 

beneficiários efetivos. 

 

Registos AIFMD 

Na sequência do entendimento estabelecido no ano transato entre a CMVM e o Banco de Portugal 

relativamente aos procedimentos a seguir no âmbito dos novos pedidos de autorização e de registo 

impostos pela Diretiva n.º 2011/61/UE (“AIFMD”), a CMVM analisou os pedidos de registo solicitados e os 

respetivos documentos instrutórios. Ainda neste âmbito e na sequência da entrada em vigor do RGOIC, 

do Regulamento da CMVM n.º 2/2015 e do Regulamento Delegado n.º 231/2013 da Comissão Europeia, 

as entidades gestoras de organismos de investimento coletivo ficaram obrigadas a atualizar diversos 

documentos, adaptando-os ao novo quadro legal e regulamentar. A CMVM analisou esses documentos e 

solicitou esclarecimentos e informação adicional a várias entidades gestoras. 

 

Titularização de Créditos 

Não houve qualquer autorização para constituição de novos fundos de titularização de créditos em 2016, 

e foram liquidados três fundos por interesse do detentor único. As emissões de obrigações titularizadas 
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diminuíram em número e montante em relação ao ano anterior. 

 
Quadro 48 – Emissões de Obrigações Titularizadas 

 

 

Capital de Risco 

A atividade de capital de risco tem-se afirmado como uma fonte alternativa de financiamento para as 

empresas que pela sua situação económica e financeira não têm acesso (ou, tendo-o, suportam elevados 

custos) ao financiamento bancário. O número de sociedades de capital de risco (SCR) tem aumentado 

em resultado das alterações introduzidas nas condições de acesso ao exercício da atividade de capital de 

risco. Entre outras alterações, o novo RJCRESIE reduziu o capital social mínimo requerido, permitindo às 

SCR de menor dimensão a possibilidade de, além da gestão de fundos de capital de risco (FCR), poderem 

investir diretamente através de carteira própria.  

Em 2016 foram registadas sete novas SCR (Alpac Capital, Sociedade de Capital de Risco, SA, Bluecrow, 

Sociedade de Capital de Risco, SA, Bright Ventures Capital, SCR, SA, Growth Partners Capital, SCR, SA, 

Lince Capital, SCR, SA, Optime Investments, SCR, SA e Taucapital, SCR, SA). De acordo com o objeto 

social comunicado, todas exercerão a atividade de investimento em capital de risco diretamente através 

da detenção de carteira própria e através da gestão de fundos de capital de risco. 

Em resultado da ultrapassagem dos limiares relevantes previstos no artigo 6.º do RJCRESIE, duas 

sociedades requereram a autorização como Sociedades Gestoras de Fundos de Capital de Risco. 

Contudo, apenas o processo de autorização da Oxy Capital, Sociedade Gestora de Fundos de Capital de 

Risco, SA ficou concluído. 

Iniciaram atividade quatro novos FCR (TIM Capital, FCR, Nest Capital Fund, FCR e Planalto Capital, FCR, 

geridos pela Lynx Asset Managers, SGFIM, SA e Fundo Cometa, FCR, gerido pela Oxy Capital, SGFCR, 

SA), representando um potencial de investimento de 57 milhões de Euros.  

O registo de três SCR (Azimuth Investments, SCR, SA, Gepasa – Sociedade de Capital de Risco, SA e 

n.º Montante (10^6 €)

Crédito hipotecário 1 35,0

Crédito ao consumo 0 0,0

Outros créditos dentro do sistema financeiro 3 826,6

Créditos fora do sistema financeiro 1 604,0

Total de Emissões de Obrigações  Titularizadas 5 1 465,6

Fonte: CMVM.

Emissões de Obrigações Titularizadas
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Montepio - Capital de Risco, SCR, SA) foi cancelado e foram liquidados cinco fundos (Beta – Early Stages, 

FCR, gerido pela Beta – Sociedade de Capital de Risco, SA, Explorer I, FCR, gerido pela Explorer 

Investments, SCR, SA, FCR Montepio Crescimento, gerido pela Montepio - Capital de Risco, SCR, Touriga 

Capital – FCR, gerido pela LYNX Asset Managers - SGFIM, SA, e Fundo de Capital de Risco CENTRAL-

FRIE, gerido pela Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL). 

     

3.1.6.3 Outros Aspetos da Intermediação Financeira 

 

No decurso do ano verificou-se o cancelamento das atividades de intermediação financeira do Banco 

Espírito Santo, SA. Ocorreu ainda o cancelamento do registo de uma sociedade gestora de sistemas de 

negociação multilateral (OPEX) e de uma sociedade gestora de patrimónios (Altavisa - Gestão de 

Patrimónios, SA). 

Foram registadas duas sucursais de instituições de crédito comunitárias (Bankinter, SA – Sucursal em 

Portugal e Banque de Patrimoines Privés – Sucursal em Portugal) e três sociedades de consultoria para 

investimento (Proteste Investe – Consultoria para Investimento, Sociedade Unipessoal, Lda, ASTEER - 

Sociedade de Consultoria para Investimento Unipessoal, Lda e DOLAT CAPITAL, Sociedade de 

Consultoria para Investimento, Lda). 

 

Quadro 49 – Número de Intermediários Financeiros Registados na CMVM 

 

Fonte: CMVM. 

 

Intermediários Financeiros 31/12/2016

Instituições de crédito nacionais 27

Sociedades gestoras de fundos de investimento imobiliário
27

Sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário 18

Sociedades de consultoria para investimento 15

Sucursais de instituições de crédito (10 comunitárias e 1

extra comunitárias) 11

Sociedades gestoras de patrimónios 9

Sociedades corretoras 4

Sucursais comunitárias de empresas de investimento 4

Sociedades gestoras de fundos de titularização de créditos
3

Sociedades financeiras de corretagem 2

Instituições financeiras de crédito 1
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O número de empresas de investimento em regime de livre prestação de serviços subiu para 2 739, em 

resultado da diferença entre o número de sociedades novas (173) e canceladas (66). 

 

  

3.1.6.4 Peritos Avaliadores de Imóveis 

 

O ano foi ainda de adaptação do mercado à entrada em vigor da Lei n.º 153/2015, que regula o acesso à 

atividade dos peritos avaliadores de imóveis (PAI) que prestem serviços a entidades do sistema financeiro 

nacional. A CMVM verificou a organização e os meios, a isenção e independência de novos peritos, e 

reviu processos de peritos já registados (o que incluiu o controlo da renovação periódica do seguro de 

responsabilidade civil profissional e da existência de políticas e de procedimentos adequados e eficazes 

que regulem o exercício da respetiva atividade). 

Aquela Lei atribui à CMVM competência para aprovar a regulamentação relativa aos deveres de reporte 

dos PAI. O regulamento publicado em janeiro de 2017 foi objeto de consulta pública entre julho e setembro 

de 2016, e estabelece o dever de reporte à CMVM, até 31 de março de cada ano e em relação à atividade 

respeitante ao ano civil precedente, de informação sobre a atividade desenvolvida pelos peritos. Entre 

essa informação destaca-se o número de avaliações de imóveis efetuadas, o montante global dos imóveis 

avaliados e o montante total de faturação dos serviços de avaliação de imóveis. 

 

Quadro 50 – Registo de Peritos Avaliadores de Imóveis 

 

 

Em 2016, foram comunicados à CMVM códigos de conduta ou deontológicos de quatro associações 

profissionais (ANAI, APAE, ASAVAL e RICS) para efeitos da dispensa prevista no n.º 3 do art.º 17.º da Lei 

n.º 153/2015. Estes códigos definem as políticas e os procedimentos de atuação aplicáveis ao exercício 

da atividade de avaliação pelos seus membros. As associações devem demonstrar possuir 

permanentemente os meios técnicos e humanos necessários à monitorização e sancionamento de 

Peritos Avaliadores de Imóveis 

Registados

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
(1) Registados Suspensos

(2) Cancelados 31/12/2016

Pessoas Singulares 523 666 1 207 265 145 5 1 322

Pessoas Coletivas 185 214 225 11 49 3 184 
(3)

Total 708 880 1 432 276 194 8 1 506
(1) Os dados de 2015 incluem os peritos avaliadores de imóveis pessoas singulares cuja inscrição foi convertida oficiosamente em registo junto da CMVM.

(2) Nos peritos suspensos estão incluidos aqueles que se verif icou a ausência de apresentação da renovação do seguro de responsabilidade civil profissional  e que em sede de audiência

 dos interessados serão ouvidos em procedimento de suspensão do registo.

(1) Existiam ainda 644 peritos singulares averbados ao registo de peritos pessoas coletivas e que atuavam para essas sociedades.

Fonte: CMVM.
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eventuais incumprimentos dos associados para efeitos da dispensa referida, aspeto que foi monitorizado 

ao longo do ano. 

 

3.1.7. Contencioso  

3.1.7.1. Contencioso Contraordenacional 

Durante o ano correram na CMVM 158 processos de contraordenação. O Conselho de Administração 

proferiu decisão em 46 processos, nos quais foi deliberada a aplicação de 30 coimas no valor total de 

2 552 000 Euros. Deste montante, 572 000 Euros correspondem a coimas aplicadas em processos que 

não foram impugnados pelos arguidos, pelo que a decisão se tornou definitiva. Os processos decididos 

respeitaram à prática de contraordenações graves ou muito graves, com as coimas mais elevadas a 

situarem-se entre 150 000 Euros e 450 000 Euros. Embora entre os arguidos se contem seis pessoas 

singulares, na maioria dos processos os arguidos foram pessoas coletivas, principalmente intermediários 

financeiros (e, em particular, entidades gestoras de instituições de investimento coletivo) e emitentes. 

 

Quadro 51 – Processos de Contraordenação em 2016 
  

 

 

Nos processos decididos relativos à gestão coletiva de investimentos estava em causa a violação dos 

deveres relativos à boa administração dos fundos sob gestão de acordo com elevados níveis de diligência 

Na CMVM Total MER GCP QOI DPQ PIP IFnA IF AUD

Processos transitados de anos 

anteriores 131 22 30 24 14 0 11 28 2

Processos iniciados em 2016 37 4 10 6 3 0 1 9 4

Processos objeto de junção em 2016 -10 -1 -4 -1 0 0 -1 -3 0

Total 158 25 36 29 17 0 11 34 6

Processos investigados e não 

instaurados 13 0 4 1 1 0 1 4 2

Processos decididos 46 4 12 9 11 0 1 9 0

Processos em curso a 31/12/2016 99 21 20 19 5 0 9 21 4

Total 158 25 36 29 17 0 11 34 6

Nos Tribunais

Processos objeto de decisão final 3 1 0 0 0 0 1 1 0

Processos a decorrer a 31/12/2016 10 4 2 1 0 0 0 3 0

Total 13 5 2 1 0 0 1 4 0

Fonte: CMVM.

Legenda: MER - Integridade e Equidade do Mercado, GCP - Gestão Coletiva de Poupanças, QOI - Qualidade e Oportunidade de Informação, DPQ - Divulgação de

Participações Qualif icadas, PIP - Prestação de Informação Periódica, IFnA - Intermediação Financeira não Autorizada, IF - Intermediação Financeira, AUD - Auditor.
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e aptidão profissional, de respeitar os requisitos relacionados com a redução do capital do fundo, de não 

realização de operações em condições não permitidas, de atuar de forma a evitar e prevenir conflitos de 

interesses, e de assegurar aos investidores um tratamento transparente e equitativo. Os processos 

decididos referentes a intermediários financeiros incidiram especialmente sobre violação de deveres 

relativos à organização interna daquelas entidades, à prestação de informação, de conservadoria e de 

registo de informação relativa a operações. 

Entre os processos decididos incluem-se, ainda, alguns respeitantes à comunicação de participações 

qualificadas, à comunicação de transações por dirigentes de emitentes, à divulgação de informação 

privilegiada e processos por violação do dever de defesa de mercado. 

Apenas cinco dos processos de contraordenação decididos no ano foram impugnados judicialmente para 

o Tribunal da Concorrência, Supervisão e Regulação. Em quatro casos estava em causa a violação do 

dever de defesa do mercado e num deles também a dos deveres de conservação e registo de 

documentação de suporte de operações. Noutro processo estava em causa a violação dos deveres de 

boa administração de fundo de investimento imobiliário, de não realização de operações não permitidas 

para o fundo de investimento, de manutenção em ordem da escrita do fundo e, ainda, de deveres 

preventivos do branqueamento de capitais, em especial os de diligência e de diligência reforçada, de 

exame, de comunicação e de controlo. O julgamento em primeira instância de dois dos processos 

impugnados decorreu ainda em 2016, e foi proferida sentença que condenou os arguidos. Num destes 

processos o Tribunal agravou a coima aplicada pela CMVM, não tendo o arguido recorrido desta decisão, 

ao passo que da outra decisão foi interposto recurso. 

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), enquanto instância de recurso, proferiu decisões em quatro 

processos com origem em condenações pela CMVM, confirmando em todos eles a decisão condenatória 

proferida pelo tribunal de primeira instância e tendo também num deles confirmado a não prescrição de 

alguns factos por o trânsito em julgado da decisão sobre os mesmos já ter ocorrido. Um arguido interpôs 

recurso para o Tribunal Constitucional de um desses Acórdãos do TRL (recurso que não foi admitido). 

Aquelas quatro decisões do TRL puseram termo aos processos, tornando-se definitivas. 

 

CAIXA 6 – DECISÕES JUDICIAIS EM 2016: CONTRAORDENAÇÕES 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 2 de março de 2016 

Por acórdão de 2 de março de 2016, o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) confirmou integralmente a 

sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS) de 12 de outubro de 2015, que 

havia condenado os quatro arguidos, administradores de um intermediário financeiro, nas coimas únicas 
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de 1 000 000 de Euros, 400 000 Euros, 200 000 Euros (suspensa na sua execução por quatro anos) e 

375 000 Euros (suspensa na sua execução por cinco anos), e ainda na sanção acessória de inibição do 

exercício de funções de administração, direção, chefia ou fiscalização e, em geral, de representação de 

quaisquer intermediários financeiros no âmbito de todas as atividades de intermediação em valores 

mobiliários e outros instrumentos financeiros, pelo período de, respetivamente, cinco, quatro, dois e três 

anos. Os ilícitos contraordenacionais imputados aos arguidos correspondiam a contraordenações muito 

graves pela violação dos artigos 7º, 306º, n.º 1, 309º, n.º 1 e 311º do CódVM. 

O acórdão proferido pelo TRL pronunciou-se sobre a responsabilidade dos arguidos pela prática dos 

ilícitos em causa e sobre questões de índole processual de especial relevo para o Direito de Mera 

Ordenação Social. Nomeadamente, no que respeita à valoração, na fase judicial do processo de 

contraordenação, da prova produzida na fase administrativa, o TRL sufragou o entendimento de que “pode 

o Tribunal valorar a prova produzida em julgamento quer perante os depoimentos prestados na fase 

administrativa quer confrontando estes com os prestados durante a audiência de julgamento”, admitindo 

a possibilidade de confrontar a testemunha ouvida em audiência de julgamento com as declarações por 

ela prestadas na fase administrativa e, consequentemente, julgou inaplicável o disposto nos artigos 355º 

e 356º do Código do Processo Penal (CPP) na fase judicial dos processos de contraordenação da 

competência da CMVM, atento o disposto no artigo 416º, n.º 4 do CódVM. Ademais, o TRL reafirmou que 

a prova produzida na fase administrativa do processo de contraordenação, mormente os depoimentos de 

testemunhas e as declarações de coarguidos, não tem de ser repetida na fase judicial do processo de 

contraordenação. 

O TRL decidiu, ainda, indeferir o requerimento para realização de audiência de julgamento em sede de 

recurso, apresentado por um dos arguidos, por ter considerado que o artigo 411º, n.º 5 do CPP exige a 

especificação dos pontos que o recorrente pretendia ver debatidos, não bastando a remissão para a 

globalidade da motivação do recurso, como sucedia naquele requerimento. 

Por outro lado, na tramitação processual posterior à prolação do acórdão – para além dos recursos 

interpostos por dois dos recorrentes para o Tribunal Constitucional, um desses recorrentes apresentou, 

sucessivamente, três requerimentos de arguição de nulidades processuais –, o TRL considerou aplicável 

ao processo de contraordenação, por acórdão de 7 de julho de 2016, o incidente previsto no artigo 670º 

do CPC (“defesa contra demoras abusivas”). Em consequência, o Tribunal determinou o trânsito em 

julgado condicional do acórdão de 2 de março de 2016 e ordenou a extração de traslado para apreciação 

da arguição de nulidade apresentada, com a consequente subida dos autos ao Tribunal Constitucional – 

que veio, aliás, a não admitir um dos recursos de constitucionalidade apresentados e a decidir não 

conhecer o segundo. 
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O acórdão proferido a 2 de março de 2016 pelo TRL transitou em julgado, achando-se pendentes 

processos de execução relativamente aos três arguidos condenados no pagamento das coimas nos 

montantes de 1 000 000 de Euros, 700 000 Euros (este arguido não apresentou recurso da sentença 

proferida em primeira instância) e 400 000 Euros, respetivamente. 

 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 10 de maio de 2016 

Em sede de recurso interposto pela CMVM, o TRL pronunciou-se sobre o despacho do TCRS, que 

declarou prescrito um procedimento contraordenacional, no âmbito do qual os arguidos haviam sido 

condenados pela violação do dever de defesa do mercado, previsto no artigo 311º, nºs 1 e 2, alínea c), do 

CódVM. 

Em síntese, considerou o TCRS que, não obstante a prescrição ter sido invocada pelos arguidos mais de 

dois meses após o trânsito em julgado da decisão condenatória, o Tribunal mantinha o seu poder 

jurisdicional e podia declarar a prescrição do procedimento, porquanto esta ocorrera antes do trânsito em 

julgado da decisão. A CMVM recorreu desta decisão, defendendo que a mesma violava os limites do poder 

jurisdicional do TCRS e também o caso julgado formado com o trânsito em julgado da decisão 

condenatória. 

O TRL concedeu provimento ao recurso da CMVM, tendo considerado que o trânsito em julgado da 

decisão constitui a linha delimitadora entre a prescrição do procedimento e a prescrição da coima, pelo 

que, após o trânsito em julgado, apenas pode ser suscitada a prescrição da coima e não a prescrição do 

procedimento contraordenacional. Neste sentido, considerou o TRL que, como sucede no caso das 

nulidades insanáveis, a prescrição do procedimento contraordenacional tem necessariamente de ser 

suscitada até ao trânsito em julgado, ficando precludido o direito de os arguidos o fazerem após o trânsito 

em julgado, por força do caso julgado material entretanto constituído. Nestes termos, concluiu o TRL que 

a decisão do TCRS violara o caso julgado, sendo juridicamente inexistente por falta de jurisdição daquele 

Tribunal para apreciar esta questão. 

 

3.1.7.2. Contencioso Extra Contraordenacional 

Em 2016 correram 167 processos de contencioso extra contraordenacional junto dos Tribunais 

Administrativos, Tributários e Cíveis, em que a CMVM é sujeito processual. Deste conjunto de processos, 
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130 foram iniciados em 2016, dos quais 125 são ações cíveis, sendo na sua quase totalidade relacionadas 

com a situação que se verificou em 2014 com o Banco Espírito Santo, SA. 

 

 
 Quadro 52 – Contencioso Extra Contraordenacional em 2016 

 

 

Foram proferidas decisões finais em 16 processos cíveis, todas elas favoráveis à CMVM. Em quatro 

processos de contencioso administrativo foram igualmente proferidas decisões finais, também todas 

favoráveis à CMVM. Num processo o tribunal julgou improcedente o pedido e absolveu a CMVM, num 

outro o tribunal julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide e em dois casos o tribunal 

indeferiu os requerimentos de decretamento de providências cautelares relativas ao exercício do direito de 

alienação potestativa na sequência de oferta pública de aquisição. 

Terminaram ainda dois processos de contencioso tributário, um relativo a uma execução fiscal e outro em 

que o tribunal administrativo decidiu julgar improcedente um pedido de decretamento de providência 

cautelar de suspensão da eficácia de normas. A CMVM prestou ainda apoio ao Sistema de Indemnização 

aos Investidores (SII) no âmbito de dois processos administrativos e de quatro processos cíveis, sendo 

dois deles de reclamação de créditos. 

 

CAIXA 7 – DECISÕES JUDICIAIS EM 2016: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

Sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de 27 de junho de 2016 

No âmbito de uma ação administrativa especial, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (TAF do Porto) 

pronunciou-se acerca do pedido de anulação de um ato de registo de uma Oferta Pública de Aquisição 

(OPA) obrigatória, intentado por um conjunto de acionistas da sociedade visada. Os Autores peticionavam 

a anulação da deliberação da CMVM que havia determinado o registo da OPA, por aquela enfermar de 

ilegalidade devido a alegados erros técnicos e a falta de fundamentação do relatório do auditor 

Contencioso Contencioso Contencioso

Administrativo Tributário Cível Total

(1) Processos em curso em 01/01/2016 19 7 12 38

(2) Processos iniciados 2 2 125 130

(3) Processos em curso durante 2016 (1)+(2) 21 9 137 167

(4) Processos findos 4 2 16 22

(5) Processos em curso em 31/12/2016 (3)-(4) 17 7 121 145

Fonte: CMVM.
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independente que havia fixado a contrapartida mínima da oferta (cf. artigo 188º nº 2 do CódVM). 

O TAF do Porto entendeu que todos os atos da CMVM emanados dentro do seu perímetro de 

discricionariedade são insindicáveis pelo Tribunal. Assim, o conhecimento de eventuais vícios da 

deliberação que havia determinado o registo da OPA deveria ater-se às dimensões da legalidade, ficando 

excluídos de apreciação os eventuais erros técnicos assacados ao ato de fixação do valor mínimo da 

contrapartida praticado pelo auditor. A sentença ditou igualmente que a restrição dos poderes cognitivos 

do Tribunal aos aspetos de legalidade resultaria clara, não apenas pela insindicabilidade das dimensões 

discricionárias das deliberações da CMVM, mas também pela impossibilidade de conhecer essas 

dimensões em sede de impugnação do próprio ato de fixação do valor mínimo de contrapartida da OPA. 

Por outro lado, considerou o TAF do Porto que a CMVM, nos termos do artigo 188º n.º 4 do CódVM, não 

dispõe da faculdade de questionar ou conformar o relatório do auditor que fixa o valor da contrapartida 

mínima da OPA, uma vez que este deverá ser “imediatamente” divulgado ao público. Não podendo a 

CMVM proceder à apreciação e à valoração do parecer do auditor independente, o Tribunal decidiu que 

os vícios desse ato não são invocáveis para recusar o registo da OPA nos termos da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 119º do CódVM. 

Por fim, decidiu o TAF do Porto que os erros técnicos assacados pelos Autores ao relatório do auditor 

seriam demonstração suficiente da plena fundamentação do ato, porquanto comprovam a 

cognoscibilidade das matérias eminentemente técnicas que o compunham. Assim, tendo os Autores 

comprovadamente alcançado a materialidade do relatório e do seu iter cogniscitivo e ficando demonstrada 

a sua fundamentação, o Tribunal declarou não existirem fundamentos para a recusa do registo da OPA, 

julgando a ação totalmente improcedente.  

 

3.1.8. Investigação e Crimes de Mercado  

Investigação sobre abuso de mercado 

Foram concluídos 27 processos de investigação quase exclusivamente relacionados com situações de 

suspeita de abusos de mercado (apenas um teve por objeto outro tipo de irregularidades). Dezanove dos 

casos concluídos respeitaram a eventual utilização abusiva de informação privilegiada. As respetivas 

averiguações preliminares abrangeram 74 investidores, maioritariamente institucionais (54, dos quais 40 

eram estrangeiros). Entre estes contam-se fundos de investimento e outras gestoras de ativos, e 

investidores que utilizaram estratégias de investimento longas e curtas. Foram ainda objeto de 

averiguações preliminares, por suspeita de prática de crime de abuso de informação, 20 investidores 
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particulares, na sua maioria residentes em Portugal. 

Os eventos que motivaram alterações significativas nas condições de negociação (com impactos 

relevantes nos preços, nomeadamente) e que estiveram na base das averiguações mencionadas foram 

de diversos tipos. Foi o caso, como aconteceu com frequência em anos anteriores, das ofertas públicas 

de aquisição (incluindo em modalidade de troca) ou dos aumentos de capital, mas também de operações 

de venda acelerada a investidores institucionais (accelerated bookbuilding) ou de informação privilegiada 

diversa (decisões regulatórias com impacto sobre emitentes).  

Os demais processos de suspeita de abuso de mercado respeitaram a investigações por manipulação do 

mercado, relacionadas com i) operações fictícias (wash-trades), ii) a manipulação na modalidade de 

divulgação de informação falsa, tendenciosa ou enganosa, e iii) a tipologia comummente conhecida por 

layering. Os casos investigados centraram-se essencialmente na alteração do regular funcionamento do 

mercado de ações, incluindo situações em que as operações foram feitas através de instrumentos 

financeiros derivados com reflexos indiretos imediatos no mercado das ações que constituíam ativo 

subjacente dos derivados. Num dos casos foram investigadas operações sobre dívida privada.  

Foram ainda concluídas algumas averiguações preliminares relacionadas com acontecimentos de 

natureza extraordinária (algumas situações relacionadas com a medida de resolução aplicada ao BES em 

2014 e outras com a medida complementar de resolução do BES decidida em dezembro de 2015). No 

final do ano encontravam-se em curso cinco processos, todos eles abertos em 2016. 

 

Quadro 53 – Participações e Instauração de Contraordenações 

 

 

Na sequência dos processos de averiguações preliminares concluídos foram efetuadas dez participações 

Processos de contraordenação Número

Violação do dever de defesa do mercado (311.º CódVM) 6

Irregularidades diversas 2

Intermediação financeira não autorizada, incluindo publicitação 1

Exercício de atividades de intermediação financeira 0

Total 9

Denúncias ao Ministério Público de indícios de crimes Número

Manipulação de mercado (379.º CódVM) 4

Abuso de informação (378.º CódVM) 5

Intermediação financeira não autorizada (burla ou receção ilícita de 

fundos)
0

Branqueamento de capitais (n.º 1 do artigo 40.º da Lei n.º 25/2008) 1

Total 10

Fonte: CMVM.
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ao Ministério Público (MP), em casos nos quais se identificaram factos suscetíveis de indiciar a prática de 

crimes e que justificavam a abertura de processo criminal tendente a confirmar e aprofundar esses 

elementos de evidência ou o esclarecimento das condições em que os mesmos tinham sido praticados. 

Cinco participações respeitaram a crimes de abuso de informação, quatro versaram sobre crimes de 

manipulação do mercado e uma última resultou da existência de elementos sinalizadores da prática de 

outro tipo de ilícito criminal relevante no domínio da prevenção do branqueamento de capitais e do 

financiamento do terrorismo. Dos processos de investigação resultou ainda a instauração de cinco 

processos de contraordenação, dois deles por violação do dever de defesa do mercado. 

 

CAIXA 8 – DECISÕES DE AUTORIDADES JUDICIÁRIAS EM 2016: CRIMES DE 
ABUSO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA E DE MANIPULAÇÃO DO MERCADO 

Durante o ano de 2016 foram proferidas 20 decisões judiciais em processos de crimes contra o mercado, 

com origem em participações efetuadas pela CMVM ao Ministério Público (MP), predominantemente em 

processos de utilização de informação privilegiada, mas também em casos de manipulação.  

No âmbito dos processos-crime, e na sequência de diligências de investigação criminal realizadas na fase 

de inquérito, o MP deduziu acusação em três casos, considerando assim que do inquérito criminal resultou 

prova suficiente da prática dos crimes e da sua imputação aos arguidos; quatro outros processos foram 

objeto de acordo entre o MP e os arguidos (suspensão provisória), tendo os arguidos entregue as mais-

valias obtidas com as transações ao Estado e ao Sistema de Indemnização aos Investidores (SII) e pago 

injunções monetárias a favor de diversas instituições de solidariedade social, e, de modo, evitando que 

fosse deduzida acusação ou que o processo seguisse para a fase de julgamento. Três dessas suspensões 

provisórias ocorreram na fase de inquérito e uma quarta na fase de instrução, depois de o Juiz de Instrução 

Criminal ter proferido despacho de pronúncia. Em 2016 nenhum processo foi arquivado pelo MP.   

Na fase de instrução, o Tribunal proferiu um segundo despacho de pronúncia e um outro de não pronúncia. 

Na fase de julgamento houve três decisões absolutórias (uma delas já integralmente revogada pelo 

Tribunal da Relação) e três condenações.  

O Tribunal da Relação proferiu cinco acórdãos: dois deles a julgarem procedentes os recursos interpostos 

pelo MP revogando as sentenças absolutórias (e, num deles, a condenar); dois a confirmarem sentenças 

condenatórias e outro a confirmar um despacho de não pronúncia (negando provimento ao recurso do 

MP).   

No final de 2016 encontravam-se em fase de julgamento quatro processos (dois dos quais não são 

descritos infra por terem chegado à fase de julgamento ainda em 2015).  
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Assim, com exceção de uma (despacho de não pronúncia posteriormente confirmado pelo Tribunal da 

Relação), todas as demais decisões proferidas nas fases de inquérito e de instrução criminal envolveram 

as perdas das mais-valias obtidas pelos arguidos e o pagamento de injunções a favor de instituições de 

solidariedade social ou o prosseguimento dos processos até julgamento. Na fase de julgamento houve 

três condenações (duas já confirmadas pelo Tribunal da Relação de Lisboa e outra em recurso) e três 

absolvições. Destas últimas nenhuma transitou ainda em julgado: duas estão pendentes de recurso e a 

terceira foi revogada pelo Tribunal da Relação, que condenou. Em síntese, em 2016 não houve nenhuma 

decisão de tribunais superiores desfavorável ao MP em recursos interpostos de sentenças de primeira 

instância.      

 

Despacho de acusação 

O Ministério Público proferiu três despachos de acusação na sequência do inquérito criminal.73 Na 

sequência dos inquéritos criminais, nenhum processo foi arquivado por ter sido entendido não existir 

evidência da prática de crime ou, havendo essa prova, por ter sido considerar não haver suficiente 

demonstração de responsabilidade criminal pela autoria do crime.    

O MP acusou um investidor particular, especialmente habilitado, designadamente pelo cargo que exercia 

à data dos factos e pela formação académica especializada, pela prática do crime de manipulação de 

mercado. Na fase de averiguações preliminares, a CMVM constatou que esse investidor apresentava um 

padrão de negociação atípico pelo número de ordens de venda de um título com reduzida liquidez. A 

estratégia de intervenção do arguido no título consistia na compra e venda das ações em mercado bolsista, 

sendo os negócios realizados “consigo mesmo”, através das suas contas particulares e da conta de uma 

sociedade, da qual era o acionista maioritário (wash trades). O investidor colocava-se, dessa forma, quer 

do lado comprador, quer do lado vendedor, inserindo as respetivas ordens de compra e venda de modo a 

“cruzar” tais ordens e lograr concretizar o negócio, criando dessa forma a aparência de uma liquidez de 

que o título não dispunha. O investidor detinha uma participação na sociedade visada pelas operações e 

no ano em que efetuou as wash-trades registou mais-valias em operações sobre ações da referida 

sociedade.  

O Ministério Público considerou que o arguido “(…) bem sabia que as transacções supra descritas 

consubstanciavam operações de natureza fictícia, por terem sido realizadas entre si e a entidade da qual 

                                                      

73 Dois dos correspondentes processos são descritos infra nos pontos respeitantes à suspensão provisória e aos despachos de 
pronúncia.   
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era o respectivo legal representante, detendo a totalidade do respectivo capital social, quer directa, quer 

indirectamente, através de familiares seus, não existindo assim alteração da titularidade material do 

referido título. … com os comportamentos acima descritos, o arguido agiu com o propósito conseguido de 

gerar um aumento artificial do volume de negociação das acções da [sociedade X] (…)”. O processo 

encontra-se em fase de julgamento.     

  

Suspensões Provisórias 

A figura da suspensão provisória encontra-se prevista nos arts. 281.º e 282.º do CPP para crimes com 

pena máxima até cinco anos, como é o caso dos crimes contra o mercado. A suspensão provisória pode 

ser decidida a requerimento do arguido ou por iniciativa do MP e depende sempre do acordo de ambos 

os intervenientes e, se decidida depois de proferida acusação, já na fase de instrução, também do Juiz. 

São sempre impostas ao arguido injunções e regras de conduta. A decisão de suspensão depende da 

verificação de um conjunto de pressupostos, nomeadamente que o cumprimento das injunções e regras 

de conduta responda suficientemente às exigências de prevenção que no caso se façam sentir.  

Em fase de inquérito, foram proferidas pelo MP quatro decisões de suspensão provisória. Para tal, os 

arguidos tiveram que aceitar entregar as mais-valias obtidas com as transações ao Estado e ao SII tendo 

também pago, a título de injunções, montantes pecuniários a favor de diversas instituições de 

solidariedade social. 

Caso A 

Cerca de um mês antes da data de publicação de um anúncio preliminar de uma OPA obrigatória, um 

investidor particular, especialmente habilitado, comprou ações da sociedade visada negociadas em 

mercado nesse período (e deu instruções para compra de uma quantidade ainda significativamente 

superior). A totalidade das ações adquirida foi alienada pelo investidor, no âmbito da aquisição potestativa 

resultante da OPA em apreço e ao preço da contrapartida revista, proporcionando uma mais-valia de 

aproximadamente 50% do montante investido. O investidor em causa exerce uma atividade profissional 

sujeita a registo em ordem profissional e integrou no passado órgãos sociais de sociedade aberta do 

PSI20, de instituição de crédito e de intermediário financeiro. A sociedade profissional de que faz parte 

estava a assessorar a preparação da OPA e o investidor integrava a lista de detentores de informação 

privilegiada sobre a referida OPA, estando ele próprio diretamente envolvido na sua preparação.  

O investidor utilizou um circuito bastante opaco para a realização das operações, utilizando os seus 

conhecimentos profissionais e a sua longa experiência de funcionamento do mercado. Com efeito, 

transmitiu pessoalmente as ordens de compra e realizou as operações através de um banco suíço no qual 
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tem conta (este banco encaminhou as ordens através de broker de Londres). A conta no banco suíço não 

é titulada diretamente pelo investidor mas sim por uma sociedade domiciliada na jurisdição off-shore do 

Panamá (a qual não é subscritora de acordos de cooperação internacional). O investidor dispõe assim de 

uma estrutura de extrema opacidade com ligações a jurisdições extra UE nas quais os regimes de sigilo 

são muito reforçados. O investidor opôs-se mesmo à transmissão da informação reveladora da sua 

identidade enquanto beneficiário económico da conta e das transações, a qual tinha sido solicitada pela 

CMVM à sua congénere suíça (FINMA). Esta oposição obrigou a FINMA a instaurar um processo judicial 

tendente a obter autorização do tribunal para remeter a informação em causa à CMVM, tendo o tribunal 

proferido decisão a conceder essa autorização.  

Este processo foi objeto de suspensão provisória na fase de inquérito (não tendo o MP deduzido 

acusação). O investidor devolveu a mais-valia obtida ao Estado e, a título de injunções, entregou quantias 

pecuniárias a favor de instituições de solidariedade social.  

 

Caso B 

Em 2014, na sequência de processo de averiguações preliminares, a CMVM participou ao MP um caso 

em que concluiu pela existência de indícios da prática de crime de manipulação de mercado. Durante 

cerca de ano e meio, um investidor foi responsável pela marcação do preço de fecho em cerca de 61% 

das sessões em que o título em causa foi negociado, com a realização de negócios no leilão de fecho ou 

no último negócio realizado em contínuo, transacionando pequenas quantidades de ações. Em várias das 

sessões de bolsa analisadas, a atuação do investidor iniciava-se após o título ter atingido o mínimo da 

sessão, marcando muitas vezes o preço máximo da sessão. Após analisar cerca de um ano de negociação 

do título em causa, a CMVM concluiu existirem indícios fortes de as compras efetuadas pelo investidor 

terem sido realizadas com o intuito de sustentação e subida do preço, nomeadamente de sustentação do 

preço de fecho (tipologia de manipulação internacionalmente conhecida como marking the close). 

A análise efetuada permitiu igualmente concluir que o intermediário financeiro responsável pela execução 

das ordens, em conjunto com o investidor, também contribuiu para alterar o regular funcionamento do 

mercado. Assim, por exemplo, permitiu a realização de operações de compra das ações em causa para a 

carteira do investidor com impacto no preço do título e permitiu a execução de ordens destinadas a 

defraudar ou a limitar significativamente os efeitos do leilão de fecho (de acordo com os registos 

fonográficos e a título exemplificativo: “Quantas para ficar a 0,33? 5 500 se não houver aparente. Ponha 

5 500. Fechou a 0,33”). 

Na fase de inquérito, o MP aceitou a suspensão provisória do processo, tendo os arguidos, em 
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cumprimento de injunção imposta, pago montantes pecuniários que reverteram para instituições de 

solidariedade social. Em relação à trader responsável pela receção da maioria das ordens e pela execução 

das operações, o MP arquivou o processo considerando que não havia suficiente evidência para lhe 

imputar responsabilidade criminal pelos factos.  

 

Caso C 

Numa outra situação, um investidor particular comprou ações de uma sociedade nas vésperas da 

divulgação de um comunicado de informação privilegiada. Esse comunicado teve um forte impacto na 

negociação das ações da sociedade visada, provocando na sessão em que foi divulgado a maior subida 

de preço registada no espaço de um ano e a maior quantidade transacionada no mesmo período temporal. 

Das diligências de averiguações preliminares realizadas pela CMVM resultou o carácter marcadamente 

excecional das transações efetuadas pelo investidor. Foi ainda apurado que esse investidor era 

administrador de uma das empresas do grupo da sociedade visada, diretamente envolvida nos atos 

preparatórios do contrato objeto do comunicado de informação privilegiada, sendo por isso um insider 

primário, com acesso direto à informação privilegiada.   

Depois de concluído o inquérito criminal, o MP aceitou a suspensão provisória do processo mediante a 

devolução pelo arguido das mais-valias obtidas com as transações e, uma vez mais, com a imposição de 

injunções que se traduziram no pagamento de montantes pecuniários em benefício de instituições de 

solidariedade social.  

 

Caso D 

Num outro caso, o MP abriu inquérito e deduziu acusação por crime de abuso de informação contra dois 

arguidos. O processo-crime teve origem numa participação da CMVM, da qual resultaram indícios fortes 

de utilização de informação privilegiada por dois investidores, que adquiriram ações de uma sociedade 

nas vésperas da divulgação de comunicado de informação privilegiada, procedendo à sua total alienação 

na sessão seguinte (a do dia de saída do anúncio) com uma rentabilidade imediata de cerca de 30%. As 

operações de compra foram repartidas por um dos arguidos, pelo seu pai e por uma sociedade da qual 

um dos arguidos era sócio-gerente.  

A CMVM apurou que as transações efetuadas tinham carácter marcadamente excecional. Com efeito, 

nunca antes os arguidos haviam comprado nem vendido ações da sociedade em causa, nem de nenhuma 

outra sociedade do mesmo setor. Foram também residuais e absolutamente esporádicos os investimentos 

que os dois particulares fizeram durante o mesmo período em outras ações. No caso da sociedade, foi 
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mesmo a única transação realizada em valores mobiliários no período analisado. Na fase de averiguações 

preliminares foi também demonstrada a existência de ligações entre um dos arguidos e um insider 

primário, administrador de sociedade dominada pela sociedade cotada (também ele objeto de participação 

pela CMVM por indícios da prática de crime de abuso de informação).  

O MP acusou os dois arguidos da prática de crimes de abuso de informação. Os arguidos requereram a 

abertura de instrução, tendo o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa proferido despacho de pronúncia, 

no qual se pode ler que “(…) os indícios apontam no sentido de (…) os arguidos terem tido acesso prévio 

à publicação do comunicado que fez disparar o valor das acções da [sociedade X]”. Sem prejuízo, o 

Tribunal entendeu aceitar o acordo de suspensão provisória do processo na medida em que os arguidos 

nunca haviam sido condenados por crime da mesma natureza, nos termos do art.º 281.º n.º 1, alínea b) 

do CPP. Para evitarem ser julgados, os arguidos tiveram que entregar ao Estado e ao SII a totalidade das 

mais-valias registadas com as transações e sujeitar-se ao pagamento, a título de injunções, de quantias 

pecuniárias a favor de várias instituições de solidariedade social.  

 

Despacho de pronúncia  

A CMVM participou ao MP em 2015 um caso de indícios de abuso de informação. Trata-se de um 

investidor particular que efetuou, ao longo de dois anos, operações de compra de uma determinada ação, 

sempre nas vésperas de divulgação de informação privilegiada. As ações foram sempre vendidas alguns 

dias depois, permitindo a realização de mais-valias com a subida de cotação provocada pela divulgação 

da informação. Na fase de averiguações preliminares, foi concluído que o investidor só começou a 

transacionar as ações da sociedade visada após ter assumido as funções de membro do conselho de 

administração de uma sociedade integralmente dominada pela sociedade cotada, exercendo também, à 

data dos factos, funções de assessoria da administração da sociedade cotada.  

O MP abriu inquérito e deduziu acusação. O investidor requereu a abertura de instrução. Nesta fase foi 

proferido despacho de pronúncia a confirmar a acusação e a ordenar o envio do processo para julgamento. 

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa enteu que “(…) em fase de instrução, não se alterou o juízo de 

excecionalidade no modus operandi deste Arguido, como investidor, para o modo de aquisição de ações 

e, em particular a excepcionalidade da exiguidade do período de tempo que manteve os títulos na sua 

posse, relativamente a outros títulos igualmente por si possuídos.” No despacho de pronúncia pode ainda 

ler-se que “(…) todas as transações foram efetuadas com uma tal proximidade temporal dos comunicados 

ao mercado (…) que não é credível que as suas opções para operações de bolsa não se prendam com o 

conhecimento privilegiado do arguido (…)”, não tendo sido “(…) abalados, nesta fase processual (…)” os 
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indícios da prática dos factos pelos quais o arguido vinha acusado.  

 

Despacho de não pronúncia 

Em 2015, o MP deduziu acusação pela prática de um crime de manipulação de mercado contra um dos 

autores de um artigo sobre divida pública portuguesa, divulgado num prestigiado meio de comunicação 

social internacional de projeção global. O referido indivíduo (cidadão estrangeiro e académico) era à data 

dos factos administrador de sociedade que detinha interesses económicos relevantes na desvalorização 

da dívida pública portuguesa – e conhecia esses interesses económicos. A acusação surge na sequência 

de participação ao MP, pela CMVM, de indícios de manipulação de mercado detetados, em face de 

divulgação de informação suscetível de alterar o regular funcionamento do mercado mas que era 

incompleta por ocultar a existência dos interesses económicos na desvalorização da dívida pública 

portuguesa.  

Esses interesses económicos resultavam do facto de, na sequência de aconselhamento e gestão pela 

referida sociedade, em regime de subcontratação, de uma parte da carteira de um hedge fund global, ter 

sido constituída uma posição curta em obrigações do Tesouro, a qual registava uma menos-valia potencial 

considerável antes da divulgação do artigo. A desvalorização da dívida pública portuguesa, com a 

consequente subida das yields, permitiria a obtenção de mais-valias com essa estratégia de investimento 

curta (cujo sucesso dependia da desvalorização da dívida soberana portuguesa). Imediatamente após a 

divulgação do artigo, a posição curta começou a ser revertida, possibilitando a obtenção de mais-valia 

considerável. A disseminação de informação de natureza negativa sobre um instrumento financeiro, no 

qual é detida uma posição curta, com o intuito de fazer descer o seu preço e o interesse dos demais 

investidores e permitir a reversão da posição detida com mais-valia, constitui um dos exemplos das 

tipologias clássicas de manipulação de mercado, conhecida como trash and cash. 

O arguido requereu a abertura de instrução, no início de 2016. Apesar de duas das testemunhas ouvidas 

(com vasta experiência na matéria e elevado prestigio), cujos depoimentos são citados para fundamentar 

a decisão de não pronúncia, terem atestado que era forte a probabilidade de o artigo em causa ter 

influenciado o mercado, tendo em conta os seus autores, o órgão de comunicação em que foi divulgado 

e o momento da referida divulgação, foi proferido despacho de não pronúncia. Assim, o juiz de instrução 

criminal considerou que se encontravam indiciados os factos constantes da acusação mas que existiam 

dúvidas sobre se a informação relativa à dívida soberana portuguesa divulgada através do artigo era apta 

a produzir as consequências referidas na acusação.  

O MP interpôs recurso da decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa. Caso este Tribunal venha a dar 
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provimento ao recurso e a revogar o despacho de não pronúncia o processo seguirá para a fase de 

julgamento; na hipótese contrária, o arguido não será julgado.  

 

Acórdãos e sentenças 

Caso E 

Um investidor qualificado, intermediário financeiro especializado na gestão de ativos, efetuou, ao longo de 

um ano, operações de compra de uma determinada ação com um nível de liquidez intermédio. As 

operações envolviam normalmente pequenas quantidades, com especial incidência nos leilões de fecho, 

sobretudo nos últimos instantes. Estas operações provocaram sistemática e reiteradamente impactos 

positivos na cotação dessas ações. As compras foram efetuadas para as carteiras de fundos de 

investimento que o intermediário financeiro geria por contrato. Esses fundos de investimento detinham 

uma participação qualificada na entidade emitente das ações, participação que registava no início do ano 

uma menos-valia de cerca de 50% em relação ao preço médio de aquisição. Os fundos de investimento 

da concorrência detinham naquele emitente participações sem relevo, que foram diminuindo ao longo do 

ano.  

A análise efetuada pela CMVM permitiu concluir pela existência de fortes indícios de as compras terem 

sido realizadas com o intuito de sustentação e de subida do preço, nomeadamente de sustentação do 

preço de fecho, e participou o caso ao MP. Assim, por exemplo, foi confirmada a existência de instruções 

para que as ofertas de compra fossem inseridas nos segundos finais do leilão de fecho e de instruções 

para compra de pequenas quantidades de ações (estratégia dificilmente compreensível na perspetiva de 

um investidor profissional); foi também apurado que a definição do preço de compra era efetuada em 

função do preço de fecho que o investidor pretendia alcançar (de acordo com os registos fonográficos: 

“queres pôr Z para fazer X€, não é? Sim sim… Pronto, fechou a X”) e que as compras de ações no leilão 

de fecho, nomeadamente as de pequenas quantidades, poderiam ter sido feitas sem dificuldade durante 

a sessão (e, nesse caso, teriam sido efetuadas a preço mais baixo).  

A atuação do investidor teve um efeito positivo na cotação. Nas sessões em que comprou no leilão de 

fecho, o preço foi em 87% dos casos superior ao preço médio das transações efetuadas durante a sessão; 

na maioria dos casos (61%) coincidiu mesmo com o pior preço de compra da sessão (o preço máximo da 

sessão); quase sempre (cerca de 84%) comprou a preço superior ao preço médio do mercado nessas 

sessões. 

O MP deduziu acusação, tendo a defesa requerido a abertura de instrução. O Tribunal de Instrução 

Criminal considerou que se encontravam indiciados os factos constantes da acusação, mas que, de 
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acordo com as testemunhas dos arguidos, os procedimentos levados a cabo pelos arguidos eram os 

normais no mercado e que as transações eram reais e não fictícias.  

O MP interpôs recurso desta decisão, tendo o Tribunal da Relação de Lisboa proferido, em 2015, acórdão 

a dar provimento ao recurso e revogando a decisão de não pronúncia, determinando que fosse proferida 

outra em sua substituição que pronunciasse os arguidos. O Tribunal considerou que da prova indiciária 

produzida resulta “já verificado com elevado grau de probabilidade de se vir a verificar uma condenação 

pelo crime de manipulação de mercado”. No acórdão pode ainda ler-se que “Obviamente que não se 

mostra demonstrado, com a segurança necessária a uma prova de julgamento, mas mostra-se 

suficientemente indiciado que a atuação dos arguidos não se moveu dentro dos parâmetros de 

racionalidade económica, não compraram normalmente, como os restantes investidores, antes adotaram 

uma conduta que não tinha racionalidade económica quer se afira o seu padrão pelo de investidores 

profissionais, quer de retalho, como resultou indiciado perante o relatório da CMVM e explicitado pela 

testemunha (…) que referiu cabalmente que ordens de compra a valores mais elevados quando existe a 

possibilidade de as mesmas ações serem adquiridas a valor mais baixo, faz deduzir de acordo com as 

regras da experiência e da normalidade de padrões de mercado que a intenção era de influenciar o preço”.  

O Tribunal Criminal de Lisboa condenou em 2016 dois dos arguidos (colaboradores do intermediário 

financeiro especializado na gestão de ativos, um deles assumindo funções de chefia e direção) ao 

pagamento de quantias pecuniárias (a título de multas penais) pela prática em coautoria de um crime de 

manipulação de mercado. Foram ainda condenados na pena acessória de interdição do exercício da 

profissão, atividade ou funções relacionadas com o crime cometido, incluindo inibição do exercício de 

funções de administração, chefia ou fiscalização e em geral de representação de quaisquer intermediários 

financeiros, no âmbito de alguma ou de todas as atividades de intermediação em valores mobiliários ou 

em outros instrumentos financeiros, por um prazo de um ano, bem como na pena acessória de publicação 

da sentença. Os arguidos recorreram da sentença condenatória. Um terceiro arguido (o trader que 

executou a maioria das transações) foi absolvido. 

 

Caso F 

Em 2010, a CMVM participou ao MP transações realizadas por um investidor (à data administrador 

executivo de um banco) e pelo seu cônjuge, de compra intensa de ações no dia em que foi anunciada 

uma proposta de operação de fusão de duas sociedades com ações admitidas à negociação na Euronext 

Lisbon e de venda dessas ações nas duas sessões subsequentes à divulgação do comunicado, por 

apresentarem indícios da prática do crime de abuso de informação. O montante investido na compra foi 

superior a 750 000 Euros (com descoberto) para a obtenção, dois dias mais tarde, de uma mais-valia de 
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valor relevante. Pelo montante envolvido, a compra não apresentava precedentes no padrão histórico de 

negociação dos investidores. O banco em que o investidor desempenhava funções de administração 

detinha, à data dos factos, participação qualificada numa das sociedades envolvidas na fusão proposta. 

O MP deduziu acusação em 2011. Os arguidos requereram abertura da instrução, tendo sido proferido 

despacho de pronúncia em 2014. O julgamento realizou-se em 2015. Durante as sessões de julgamento 

o arguido justificou principalmente a realização daquelas transações pela divulgação de uma notícia numa 

rádio – que ouviu durante uma viagem de carro – sobre um aumento do volume transacionado em mercado 

nessa manhã. O Tribunal Criminal do Porto absolveu os arguidos, invocando na sua fundamentação o 

princípio in dubio pro reo. De acordo com a sentença de absolvição: “Foi coincidência? Não sabemos. Foi 

com base em informação privilegiada? Também não o sabemos. Concluindo, a acusação trouxe de facto 

indícios sobre a existência de informação privilegiada. A defesa, por seu turno, trouxe contra-indícios de 

que a mesma não existiu. Com efeito, a tese trazida pelo arguido não é descartável e é perfeitamente 

plausível. Também o é a tese trazida pela acusação. (…) a convicção negativa da prova resultou 

essencialmente do princípio in dubio pro reo segundo o qual um non liquet na questão da prova deve ser 

sempre valorado a favor do arguido.” 

O MP interpôs recurso da sentença para o Tribunal da Relação do Porto. Em 2016, este Tribunal deu 

provimento ao recurso, declarando a nulidade da sentença recorrida e ordenando que fosse substituída 

por outra que fizesse “reflectir de modo adequado o que o tribunal decidiu face à prova produzida, 

fundamentando adequadamente as suas opções, nomeadamente no âmbito do exame critico das 

declarações dos arguidos, dos depoimentos testemunhais e dos demais meios de prova (…) que se 

entenda adequado realizar para concluir dos factos provados e não provados e naturalmente fazer reflectir 

essa fundamentação na restante fundamentação de facto e de direito e também no dispositivo da 

sentença”. Pode ainda ler-se: “(…) torna-se claro que a sentença padece do vicio da falta de 

fundamentação (…)”, “(…) a verdade é que o exame critico da prova não analisa devidamente todo o 

substracto documental essencial a uma correcta decisão sobre a matéria de facto e não faz uma 

apreciação valorativa essencial (credibilizando ou descredibilizando) sobre as declarações dos arguidos 

ou sobre os depoimentos testemunhais de alguns “protagonistas chave” do relato histórico dos factos em 

apreço”.  O Acórdão da Relação do Porto refere mesmo que o Tribunal de primeira instância deveria fazer 

“uma análise crítica mais aprofundada sobre a pertinência ou consistência da tese factual da acusação 

que é suportada, em primeiro lugar pelos relatórios da CMVM e, depois, pela própria acusação do 

Ministério Público que a ela adere.”  

Ainda em 2016, o Tribunal Criminal do Porto proferiu nova sentença absolutória dos arguidos, mantendo, 

no essencial, a fundamentação da anterior decisão. O MP, considerando uma vez mais ter sido produzida 
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prova em julgamento sobre a prática do crime, interpôs novo recurso da decisão para o Tribunal da 

Relação do Porto.  

 

Caso G 

Em outro caso, o arguido é um particular que tinha comprado ações de uma sociedade nas vésperas da 

divulgação de anúncio preliminar de OPA, vendendo-as logo após, assim registando uma rápida mais-

valia. O arguido transacionava com regularidade em instrumentos financeiros estrangeiros, mas no 

período de três anos nunca tinha comprado ações nacionais. Tinha relações de parentesco com um 

detentor de informação privilegiada. No registo fonográfico de uma das ordens de compra, o trader que 

recebe a ordem comenta, quando se apercebe que o investidor pretende comprar ações nacionais: “Deves 

saber alguma coisa …”. A ordem de venda, anterior ao conhecimento público da OPA, é transmitida com 

um preço mínimo muito superior ao preço mais elevado registado no último mês.   

O MP deduziu acusação em 2014. O arguido requereu a abertura da instrução. Nesta fase processual foi 

proferido despacho de pronúncia no qual se pode ler que, em relação às notícias da comunicação social 

relacionadas com a sociedade visada, juntas pelo arguido ao processo: “(…) as noticias veiculadas pela 

comunicação social que o arguido menciona no seu requerimento de abertura de instrução e cujos “prints” 

juntou aos autos estão longe de poder constituir uma explicação razoável para o aparentemente inusitado 

nascimento de interesse do arguido na aquisição de acções ou instrumentos financeiros nacionais, e 

especificamente, da [sociedade X] (em absoluta dissonância com o histórico do investidor)”. 

O processo seguiu para a fase de julgamento, e foi proferida sentença condenatória pelo Tribunal Criminal 

de Lisboa em 2016. O Tribunal declarou ainda perdidas a favor do Estado as vantagens económicas 

obtidas, equivalentes às mais-valias. Pode ler-se na decisão que: “antes do conhecimento público de 

lançamento da OPA o arguido dá ordem de compra das ações da [sociedade X] (…) já a decisão de 

aquisição da [entidade oferente Y] estava consolidada e cristalizada, pelo que o arguido utilizando tal 

informação privilegiada adquiriu as citadas ações da [sociedade X] que depois, como se demonstrou 

vendeu no âmbito da OPA.” E continua: “o arguido não estava munido de meros boatos, porquanto 

também quando adquire as ações no dia [Z] se assim fosse não tinha efectuado a compra das acções da 

forma como fez e se demonstrou, aguardando pela venda em momento oportuno (…)”.  

O arguido recorreu da sentença condenatória, tendo o Tribunal da Relação de Lisboa confirmado 

integralmente a decisão recorrida: “(…) subscrevemos na integra a fundamentação de facto efectuada 

pelo tribunal a quo e nomeadamente salientamos o seguinte: (…) as explicações avançadas pelo arguido 

não mereceram a mínima credibilidade dado que infirmadas pela demais prova produzida em sede de 
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audiência de julgamento e contrárias às regras de experiência comum. (…) Obviamente que a 

“racionalidade” da operação é profundamente estratégica, nada tendo que ver com qualquer fruto do 

acaso, ou por pura sorte. Os procedimentos tomados pelo arguido são exuberantemente demonstrativos 

da sua cognoscibilidade do lançamento da OPA nesse mesmo dia e da sua existência no dia [X]”. 

 

Caso H 

A CMVM participou ao MP, em 2013, um caso de indícios de abuso de informação: foi identificado um 

investidor que, cerca de dez dias antes da publicação de um anúncio preliminar de OPA, adquiriu contracts 

for differences (CFD) que tinham como ativo subjacente ações da sociedade visada, tendo procedido à 

sua alienação no primeiro dia do prazo de aceitação da OPA. O investidor obteve uma mais-valia de cerca 

de 165 000 Euros com as transações em causa, com um investimento próximo de 200 000 Euros 

(rentabilidade de 82%). Embora o investidor não constasse da lista de insiders da OPA, as transações 

assumiram caráter marcadamente excecional: nos três anos anteriores nunca tinha realizado transações 

em CFD sobre ações (mas apenas sobre CFD cambiais) e só por duas vezes tinha realizado operações 

sobre ações nacionais (que não as da sociedade visada na OPA). O produto da venda foi depois 

reaplicado na subscrição de unidades de participação de um fundo especial de investimento que tinham 

sido resgatadas antes das transações em CFD.  

O MP deduziu acusação, tendo o arguido requerido a abertura da fase de instrução no âmbito da qual foi 

proferido despacho de não pronúncia. O MP recorreu do mesmo para o Tribunal da Relação de Lisboa. 

Entre outros aspetos (relacionados com uma alegada intervenção de terceiros na operação), o despacho 

de não pronúncia considerou não indiciado que as ordens para transação dos CFD – solicitadas pela 

CMVM ao banco que executou as ordens e por este entregues à CMVM – tivessem sido transmitidas pelo 

investidor (“tivessem sido feitas chegar em mão e manuscritas”). Considerou ainda que o perfil de 

investimento do arguido – e, consequentemente, a natureza excecional das operações suspeitas – não 

correspondia ao traçado pelo MP na fase de inquérito (e pela CMVM na sua participação). Todavia, o 

despacho de não pronúncia não alude a nenhumas outras operações realizadas pelo arguido, além das 

analisadas pela CMVM. Com efeito, e além das transações suspeitas, nenhuma outra transação em ações 

da sociedade visada ou sobre CFD que tivessem como subjacente ações da sociedade visada foram 

identificadas. Em 2016, o Tribunal da Relação de Lisboa proferiu acórdão, negando provimento ao recurso 

interposto pelo MP e confirmando a decisão recorrida.  

 

Caso I 
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Em 2014 a CMVM fez uma participação ao MP por indícios da prática de crime de abuso de informação. 

Tratava-se de um investidor, colaborador de uma subsidiária de uma sociedade com ações admitidas à 

negociação na Euronext Lisbon, que tinha comprado ações desta última nos dois dias anteriores à saída 

de um comunicado de informação privilegiada sobre a conclusão de um contrato. O comunicado teve forte 

impacto na cotação (cerca de 15%), e essas ações foram vendidas logo após a divulgação do comunicado 

com uma mais-valia imediata de cerca de 25% do valor investido. Embora fosse investidor frequente em 

valores mobiliários, a transação objeto da comunicação da CMVM foi a única incidente sobre as ações em 

causa. Acresce que o contrato divulgado ao mercado foi negociado e celebrado pela subsidiária em que 

exercia funções. 

O MP deduziu acusação, tendo o arguido requerido a abertura da fase de instrução, no âmbito da qual foi 

proferido despacho de pronúncia. O Tribunal considerou que “resulta manifesto que não se mostra, 

minimamente, infirmada a tese veiculada pela acusação que aponta para uma probabilidade razoável de 

o arguido vir a ser condenado.”. O processo seguiu para a fase de julgamento. Em 2016, o Tribunal 

Criminal de Lisboa absolveu o arguido, não tendo considerado provado a prática do crime de abuso de 

informação. O MP interpôs recurso da decisão. 

 

Caso J 

A CMVM participou ao MP uma situação de indícios de abuso de informação privilegiada em que um 

investidor, com experiência de longa data e conhecimentos relevantes sobre o mercado de instrumentos 

financeiros (à data administrador de um intermediário financeiro), constituiu, dias antes da publicação de 

um anúncio preliminar de OPA, posições longas em CFD sobre ações da sociedade visada, que encerrou 

logo após o seu anúncio. Com essas transações, o investidor obteve uma mais-valia relevante num curto 

espaço de tempo.  

No decurso da investigação foi possível apurar a lista de insiders através dos quais o arguido poderá ter 

obtido informação. Ficou também demonstrado o carácter excecional das operações realizadas pelo 

arguido. De facto, analisado o seu perfil histórico de investimento num período de cerca de três anos 

concluiu-se pela natureza marcadamente excecional da estratégia seguida nas proximidades da 

divulgação do anúncio preliminar da OPA sobre a sociedade visada: nunca antes tinha transacionado em 

CFD daquela sociedade, investia quase exclusivamente em CFD cambiais e adotava quase sempre 

estratégias de day-trading, com encerramento das posições no final das sessões. 

O MP deduziu acusação por abuso de informação, tendo o arguido requerido a abertura de instrução. O 

Juiz de Instrução Criminal de Lisboa proferiu despacho de pronúncia, considerando que “no caso é óbvio 
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o carácter price sensitive das informações a que o arguido acedeu (susceptível de influir de maneira 

relevante no preço das acções). No caso, também a precisão das informações não suscita dúvidas. 

Existindo, assim, indícios suficientes do cometimento dos ilícitos penais pelos quais foi deduzida 

acusação, deverá o arguido ser pronunciado nos exactos termos exarados na acusação pública”. 

Considerou, ainda, que “os documentos juntos aos autos com o requerimento de abertura de instrução 

não enfraquecem os indícios recolhidos no decurso do inquérito. (…) Dos meios de prova documentais e 

testemunhais reunidos em sede de inquérito resultam claros indícios que, conjugados entre si e avaliados 

e apreciados à luz das regras da experiência comum e da lógica, não podem deixar de suportar o juízo de 

suficiente indiciação dos factos vertidos na acusação e, por via deles, do crime imputado”.  

O processo seguiu para julgamento e no início de 2016 o Tribunal Criminal de Lisboa proferiu sentença 

que condenou o arguido pela prática de um crime de abuso de informação na pena de 13 meses de prisão. 

A execução da pena foi suspensa sob condição de o arguido entregar quantias pecuniárias ao Estado e 

a determinadas instituições de solidariedade social. O Tribunal declarou ainda perdidas a favor do Estado 

as vantagens económicas obtidas, equivalente à mais-valia, bem como na pena acessória de publicação 

da sentença. O arguido recorreu da sentença condenatória.  

Ainda em 2016, o Tribunal da Relação de Lisboa proferiu acórdão a negar provimento ao recurso 

interposto pelo arguido, confirmando na íntegra a decisão recorrida. O Tribunal alterou somente a pena 

aplicada, substituindo a pena de prisão suspensa pela aplicação de uma pena de multa, ou, em alternativa, 

em 120 dias de prisão subsidiária, mantendo-se, contudo, a declaração de perda a favor do Estado da 

mais-valia obtida (bem como a pena acessória de publicação da sentença, embora em extrato). 

É pertinente destacar dois entendimentos jurisprudenciais reiterados – uma vez mais - neste acórdão: um 

a propósito da admissibilidade da prova indireta neste tipo de crimes e outro sobre a formação sucessiva 

da informação privilegiada. Assim, e quanto ao primeiro: “é certo que não foi produzida em audiência de 

julgamento qualquer prova directa de que o arguido teve conhecimento da OPA (…). Porém, tal presunção 

foi retirada pelo tribunal a quo da concorrência de vários factos indiciários assentes em provas directas, 

conforme consta da motivação da decisão recorrida, os quais conjugados com as regras da experiência 

comum permitiram a conclusão de que o arguido para agir da forma como o fez foi porque teve acesso a 

essa informação.” Quanto ao segundo: “do exposto sobre o carácter preciso da informação privilegiada 

(…) resulta que a informação, de carácter sigiloso, a que o arguido teve acesso (…) de que a OPA sobre 

a (…) estava a ser negociada, nos termos constantes dos factos provados, constitui informação precisa 

com o sentido de que dos factos já ocorridos era razoavelmente de prever a sua concretização, como veio 

a acontecer”.   
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Caso L 

Um banco comprou para a sua carteira própria ações de uma das sociedades com maior peso no PSI20. 

As compras ocorreram nos três dias anteriores à divulgação de informação privilegiada, que provocou 

uma significativa subida de cotação das ações (mais de 4,5%): uma das maiores de sempre do emitente. 

Com a subsequente venda da quase totalidade das ações compradas, o banco teve uma mais-valia de 

cerca de 10 000 000 Euros. Em 2014, o MP deduziu acusação pela prática do crime de abuso de 

informação.  

À data dos factos, o grupo financeiro a que o banco pertencia detinha informação privilegiada sobre o facto 

que foi divulgado. As transações tiveram ainda a particularidade de as compras terem sido realizadas em 

dois negócios bilaterais, tendo sido o banco, enquanto gestor de carteiras de uma empresa de seguros 

(na qual detinha participação qualificada), a tomar também as correspondentes decisões de venda (decidiu 

comprar para a sua carteira própria enquanto decidia a venda para a carteira que se encontrava sob sua 

gestão). Assim, o banco decidiu vender as ações da carteira sob gestão (e em simultâneo decidiu terminar 

antecipadamente um contrato de derivados – equity swap – que conferia aos titulares da carteira sob 

gestão o beneficio económico sobre as ações) e decidiu comprar, para a sua carteira própria, as ações 

objeto do equity swap. 

Alguns dias depois da divulgação da informação privilegiada, o banco vendeu a quase totalidade das 

ações que havia comprado, na sua maioria à referida carteira sob gestão (que as recomprou a preço mais 

alto). Uma vez mais a decisão de compra das ações foi tomada pelo banco na qualidade de gestor dessa 

carteira (pouco tempo depois, e sempre por decisão do banco, as ações em causa foram de novo vendidas 

pela carteira sob gestão, com nova e significativa menos-valia). De acordo com a informação escrita 

prestada pelo próprio banco à CMVM, a participação qualificada detida pelo banco na sociedade que 

divulgou a informação privilegiada revestia natureza estratégica e as decisões de investimento 

relacionadas com participações estratégicas eram da competência da comissão executiva do banco. A 

compra que deu origem à participação da CMVM teve por objeto uma quantidade significativa de ações 

com um valor também muito relevante: mais de 0,5% do capital social da sociedade que divulgou 

informação privilegiada, e um montante superior a 85 000 000 de Euros (mais de 15% do capital próprio 

do banco à data). 

O MP acusou três colaboradores do banco pela prática de crime de abuso de informação. Não foi deduzida 

acusação relativa à eventual prática dos crimes de infidelidade e/ou abuso de confiança que tinham sido 

também referenciados na participação da CMVM. Os arguidos requereram a abertura da instrução. O 
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Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa proferiu despacho de pronúncia em 2015, tendo considerado que 

“(…) resulta manifesto que não se mostra, minimamente, infirmada a tese veiculada pela acusação que 

aponta para uma probabilidade razoável de os arguidos virem a ser condenados.” 

O processo seguiu para julgamento. No início de 2016, o Tribunal Criminal de Lisboa proferiu sentença a 

absolver os arguidos, não considerando provado a prática do crime de abuso de informação. O MP 

interpôs recurso da decisão. O Tribunal da Relação de Lisboa deu provimento ao recurso em julho de 

2016 e revogou a decisão recorrida, ordenando a sua substituição por outra que condenou os três arguidos 

como autores de um crime de abuso de informação. Pode ler-se no acórdão que “Dos autos resulta que a 

prova produzida no processo, documental e testemunhal, aponta, como vimos, exactamente no sentido 

oposto ao da decisão recorrida (…). Olhando para a fundamentação da decisão, constata-se que esta 

está exclusivamente suportada nas declarações dos Arguidos”, e que “A decisão não teve o cuidado de 

fazer a aplicação do Direito aos factos, como não cuidou de o fazer em inúmeras outras situações que 

continuaremos a ver. Assumiu sem qualquer verificação do Direito aplicável (…)”. No final de 2016 o 

processo não tinha baixado ainda ao Tribunal de 1ª instância para efeitos de determinação das penas a 

aplicar aos arguidos.  

 

 

Análise de operações 

O SIVAM continuou a ser utilizado, designadamente para a obtenção de informação i) essencial à análise 

de transações e de ofertas de instrumentos financeiros admitidos à negociação em mercado 

regulamentado ou em sistema de negociação multilateral, ii) sobre preços de instrumentos de dívida 

pública transacionados em mercado e em fora de mercado, bem como para iii) observância do 

cumprimento dos requisitos previstos no Regulamento (EU) nº 236/2012, relativo às vendas a descoberto 

e a certos aspetos dos swaps de risco de incumprimento (CDS). Foram mantidos os procedimentos de 

supervisão e de análise da negociação da dívida soberana portuguesa, incluindo a monitorização da 

liquidez do mercado, para validar os pressupostos para o exercício do levantamento da proibição de 

transação de CDS soberanos a descoberto.   

Foram concluídos 64 processos de análise de operações no ano: 36 incidiram sobre possível manipulação 

de mercado e 28 sobre potencial abuso de informação privilegiada ou outras situações, como a verificação 

do cumprimento das regras aplicáveis às vendas curtas. Dezoito análises deram origem a processos de 

investigação, quatro resultaram em processos de contraordenação relacionados com a violação do dever 

de defesa de mercado e 42 foram objeto de arquivamento. Três das análises concluídas originaram dez 

notificações escritas a membros do mercado para se absterem de determinados comportamentos ou 
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adotarem procedimentos de monitorização da negociação mais robustos. 

No caso dos processos arquivados, 17 resultaram da conclusão de análises que seguiram metodologia 

simplificada. Este tipo de metodologia é adotada para situações que revestem menor materialidade (sem 

prejuízo de ser retomada a metodologia padrão caso no decorrer da análise se identifiquem elementos 

reveladores de maior risco de abuso de mercado).  

Trinta e nove das análises efetuadas no ano tiveram como fonte de informação as comunicações de 

operações suspeitas enviadas por intermediários financeiros (incluindo estrangeiros que notificaram as 

autoridades de supervisão congéneres da CMVM), por uma entidade gestora de mercado e por 

investidores particulares. 

 

Intermediação financeira não autorizada 

No âmbito da intermediação financeira não autorizada, foram concluídos 19 processos de investigação 

relativos a casos de exercício e de publicitação de serviços de intermediação por pessoas e entidades não 

registadas ou não habilitadas a atuar em Portugal em regime de livre prestação de serviços. Desses 

processos resultou a publicação de seis comunicados informando os investidores e o público em geral 

sobre a ausência de habilitação das entidades visadas e recordando que, antes de contratarem serviços 

de intermediação, os investidores devem confirmar sempre no registo público disponível no website da 

CMVM que estão a contratar com um intermediário financeiro que está autorizado a prestar o serviço em 

causa. Estes processos motivaram ainda três comunicações à Unidade de Informação Financeira da 

Procuradoria-Geral da República, relativos a situações em que nos processos de investigação foram 

apurados factos que aparentavam estar relacionados com branqueamento de capitais ou com outros 

ilícitos criminais (o que veio subsequentemente a ser confirmado em alguns casos).  

Nos demais processos, i) em dois casos foram enviadas notificações escritas advertindo e solicitando a 

alteração de conteúdos de websites; ii) um culminou na instauração de um processo de contraordenação 

por prospeção e exercício efetivo de gestão não autorizada de carteiras; iii) oito foram objeto de 

arquivamento por não se ter identificado evidência de publicitação nem de exercício efetivo de atividades 

de intermediação financeira; e iv) em outros dois, tendo sido apurados indícios de prestação não 

autorizada de outros serviços financeiros (bancários, designadamente), foi trocada informação com a 

autoridade de supervisão financeira competente, ao abrigo do regime de troca de informações entre 

autoridades de supervisão previsto no art.º 374º do CódVM.  

À semelhança de anos anteriores, continuou a constatar-se a existência de websites internacionais 

(operados por entidades não autorizadas e, por isso, não supervisionadas) que publicitam e disponibilizam 
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serviços online de receção e execução de ordens, em especial sobre CFD cambiais (habitualmente 

designados FOREX) e opções binárias. Existiram também casos de cidadãos portugueses que 

angariaram em território nacional clientes para intermediários financeiros estrangeiros que atuam no 

mercado FOREX. Depois de aberta a conta, todas as operações foram realizadas pelos angariadores que 

assim geriram de forma não autorizada – e sem habilitações para o efeito – as carteiras dos investidores. 

Esta prática não só consubstancia uma prestação não autorizada do serviço de gestão de carteiras, como 

também uma infração às regras internacionais de atuação de agentes vinculados de intermediários 

financeiros. Em qualquer um dos casos resultam habitualmente prejuízos avultados para os investidores 

envolvidos, as mais das vezes da totalidade do capital alocado aos investimentos. As denúncias e pedidos 

de esclarecimentos de investidores continuam a ser uma fonte relevante para a identificação e repressão 

destas atividades ilícitas. 

 

Cooperação internacional e institucional 

A cooperação internacional com autoridades de supervisão estrangeiras continuou a assumir crescente 

relevância no domínio das investigações de abuso de mercado em resultado da globalização e da 

interligação dos mercados e das facilidades de acesso dos investidores aos mercados internacionais. Nos 

termos do regime legal de troca de informações entre autoridades de supervisão e dos acordos 

internacionais de cooperação de que a CMVM é signatária, foram efetuados 59 pedidos de informação e 

esclarecimentos, no âmbito de processos de investigação de abuso de mercado ou de intermediação 

financeira não autorizada, predominantemente a intermediários financeiros estrangeiros, mas também a 

investidores particulares estrangeiros através de autoridades de supervisão internacionais. Desses 

pedidos, 47 tiveram como destinatárias congéneres da UE e 12 foram dirigidos a autoridades de países 

terceiros, incluindo jurisdições off-shore cooperantes.  

Por outro lado, foram dadas oito respostas a pedidos de informação e cooperação formulados por cinco 

congéneres internacionais, da UE e de países terceiros. A CMVM continuou a prestar o auxílio necessário 

a autoridades de supervisão estrangeiras para o exercício das suas competências de supervisão e de 

investigação, designadamente em casos de suspeita de abuso de mercado.   

Para além da cooperação institucional mantida com o MP no âmbito de processos-crime originados por 

participações da CMVM (relacionadas com crimes contra o mercado), foi dada resposta a 17 pedidos de 

cooperação de autoridades judiciárias (na sua maioria do MP, mas em alguns casos também de tribunais). 

No âmbito desta cooperação são prestados esclarecimentos e informações às autoridades judiciárias 

competentes sempre que os deveres de sigilo o permitem. Trata-se, em muitos casos, de informações 

relacionadas com as características de funcionamento dos mercados de instrumentos financeiros e com 
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as entidades que neles podem operar. 

 

CAIXA 9 – PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO 
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (BCFT) 

Cooperação 

A CMVM participa em seis fora nacionais e dois internacionais (GAFI e REPER). A nível interno a CMVM 

integra e/ou colabora com (i) o Plenário e no Comité Executivo da Comissão de Coordenação das políticas 

de prevenção e combate ao Branqueamento de captais e Financiamento do Terrorismo (Comissão de 

Coordenação Nacional BCFT), que foi criada através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 88/2015, 

de 6 de outubro (Ministério das Finanças); (ii) o “Grupo de Trabalho das Estatísticas” da Comissão de 

Coordenação Nacional BCFT (Ministério das Finanças), (iii) o “Grupo de Trabalho dos Valores Mobiliários 

ao portador e dos Beneficiários Efetivos” da Comissão de Coordenação Nacional BCFT (Ministério das 

Finanças); (iv) o reporte e partilha de informação em diversas matérias relativas a BCFT (Ministério das 

Finanças - Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais); (v) o Grupo de 

Trabalho de análise da atividade do Gabinete de Recuperação de Ativos e do Gabinete de Administração 

de Bens (Ministério da Justiça), (vi) a troca de informação relativa às atualizações das listas de medidas 

restritivas sanções listas de pessoas/entidades sujeitas a medidas restritivas em sede de BCFT (Ministério 

dos Negócios Estrangeiros – Direção-Geral de Política Externa). 

No âmbito de preparação para o exercício internacional a CMVM colaborou com a Comissão de 

Coordenação BCFT tendo preparado um anteprojeto de diploma destinado a proibir a emissão de valores 

mobiliários titulados ao portador (e, em relação aos existentes, impor a conversão) e tendo analisado ou 

participado na elaboração dos projetos de diplomas que visam a transposição da 4º Diretiva BCFT (Diretiva 

da UE 2015/849, de 20 de maio), e estabelecer o regime de registo dos beneficiários económicos de 

pessoas coletivas. 

A cooperação da CMVM em sede de BCFT estendeu-se aos seus recursos humanos, tendo a CMVM 

disponibilizado um seu colaborador para coordenador do secretariado técnico permanente do GAFI 

encarregue da avaliação internacional ao território autónomo de Macau. 

 

Organização interna 

O novo modelo de organização interna da CMVM, que tinha sido ajustado no final de 2015, funcionou em 

pleno em 2016 para melhor poder lidar com as temáticas relacionadas com a prevenção do 

branqueamento do capitais e do financiamento do terrorismo. O ajustamento efetuado teve em vista adotar 
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uma supervisão baseada no risco e reforçar, coordenar e garantir a harmonização de procedimentos de 

supervisão BCFT em relação às várias entidades sujeitas à supervisão. Visou igualmente criar as 

condições de organização interna adequadas para que pudesse ser dada resposta mais eficiente às 

solicitações decorrentes do exercício internacional de avaliação efetuado a Portugal. No âmbito desta 

alteração foi criado o Núcleo de Prevenção e Combate do Branqueamento de Capitais e Financiamento 

do Terrorismo, que reúne colaboradores de todos os departamentos com responsabilidades relacionadas 

com o BCFT e que assegura a coordenação da atividade nestas matérias. Foram também reformulados 

e atualizados os conteúdos do website da CMVM relacionados com o BCFT. 

 

Supervisão 

Em relação às entidades prestadoras de serviços de investimento e às sociedades e fundos de 

titularização e de capital de risco sujeitas à supervisão da CMVM, foi desenvolvido durante o primeiro 

semestre um modelo destinado a avaliar de forma aprofundada o risco específico dessas entidades e de 

lhes atribuir uma classificação de risco. No segundo semestre foram iniciadas as primeiras ações de 

supervisão presenciais temáticas exclusivamente dirigidas aos deveres de prevenção BCFT das entidades 

supervisionadas. Estas ações temáticas foram desenvolvidas a par com outras de cariz global, as quais 

continuam a contemplar módulos dedicados à verificação da observância dos deveres BCFT e 

complementam a supervisão à distância. No segundo semestre começou também a ser desenvolvido um 

modelo destinado a fazer a avaliação do risco BCFT específico dos auditores. 

As avaliações e consequentes classificações de risco baseiam-se, entre outros aspetos, nos modelos de 

negócios desenvolvidos pelas entidades supervisionadas, pelo tipo de clientes que têm e pela perceção 

da CMVM sobre a robustez dos respetivos procedimentos de identificação de clientes (e contrapartes), de 

conhecimento da proveniência dos seus fundos e de análise das operações. Em relação aos auditores e 

aos emitentes com instrumentos financeiros admitidos à negociação em Portugal, foram reforçados os 

procedimentos tendo em vista aprofundar a supervisão sempre que sejam identificadas situações 

consideradas de maior risco. Também nos processos de investigação por eventual exercício não 

autorizado de intermediação financeira foram reforçados os procedimentos relacionados com BCFT. 

Das ações de supervisão realizadas (oito concluídas e 14 em curso) resultou a identificação de fragilidades 

de procedimentos internos, deficiências de análise de operações e de identificação de contrapartes de 

transações (e.g. imobiliárias), e fragilidades ao nível da identificação dos beneficiários económicos finais 

de clientes pessoas coletivas. Foram instaurados oito processos de contraordenação por violação de 

deveres especificamente relacionados com a prevenção de BCFT (um aumento relevante em relação a 

anos anteriores) e foram aplicadas oito sanções (coimas e admoestações). No seu conjunto, as coimas 
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aplicadas relacionadas com BCFT ascenderam a 900 000 Euros. Adicionalmente, foram efetuadas sete 

participações ao MP de indícios da prática do crime de branqueamento de capitais ou de operações 

suspeitas de BCFT. 

É ainda de destacar o facto de 103 entidades supervisionadas terem informado a CMVM de atividades 

relativas a possível BCFT, e de terem sido efetuadas 38 notificações e pedidos na sequência de ações de 

supervisão (maioritariamente para reforçar procedimentos e corrigir irregularidades identificadas). 

 

Atividade sancionatória relacionada com BCFT 

Foram instaurados oitos processos de contraordenação por violação de deveres especificamente 

relacionados com a prevenção de BCFT (o que representa um aumento de 60% em comparação com o 

ano de 2012) e foram aplicadas oito sanções (coimas e admoestações). As coimas relacionadas com 

BCFT aplicadas ascenderam no seu conjunto ao valor global de 900 000 Euros. 

 

Exercício internacional de avaliação do GAFI 

A avaliação internacional de Portugal pelo GAFI decorre entre maio de 2016 e outubro de 2017, e é 

composta pela avaliação da conformidade normativa em relação às 40 Recomendações do GAFI e da 

eficácia em relação aos 11 Resultados Imediatos do GAFI. Está em causa não apenas a avaliação da 

adequação e suficiência do enquadramento normativo mas também das práticas de supervisão e da sua 

eficácia, em termos de cooperação nacional e internacional, de identificação e gestão de riscos ou de 

identificação, correção e sancionamento de irregularidades das entidades supervisionadas. Enquanto 

autoridade de supervisão BCFT responsável pela área dos serviços de investimento, capital de risco, 

titularização de créditos e (desde o início de janeiro) auditores, a CMVM contribuiu com informação e 

esclarecimentos que permitam aos avaliadores aferir da conformidade dos setores nos quais tem 

responsabilidades de supervisão com todos os padrões e recomendações internacionais em avaliação. 

 

3.2. DEFESA DOS INVESTIDORES ENQUANTO AFORRADORES E CONSUMIDORES 

DE SERVIÇOS FINANCEIROS  

3.2.1. Reclamações  

O Regulamento da CMVM n.º 2/2016 passou a reger os procedimentos a adotar no tratamento das 
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reclamações apresentadas por investidores não qualificados relativamente a entidades supervisionadas e 

a resolução de conflitos patrimoniais sobre instrumentos financeiros. 

O tratamento das reclamações apresentadas continua a ser gratuito. Após a apresentação do pedido por 

investidor não qualificado, segue-se uma triagem da sua viabilidade pelos serviços da CMVM. Caso a 

reclamação seja admitida e careça de pronúncia pela entidade reclamada, tem lugar uma fase de 

contraditório em que a parte visada tem oportunidade de responder às questões suscitadas, juntar as 

informações e os documentos tidos como úteis para a compreensão da questão suscitada pelo cliente. 

No final da análise é emitido um parecer sobre o objeto da reclamação e a conformação dos procedimentos 

da entidade reclamada com os deveres legais que sobre ela impendem. Quando da análise não resulta a 

identificação de más práticas, é recomendado à entidade reclamada que aplique maior clareza na redação 

dos termos da informação que presta e na redação das declarações ou advertências, dado a linguagem 

utilizada nem sempre ser a mais apta para ser suscetível de compreensão pelo investidor não qualificado. 

A informação recolhida na análise das reclamações é também orientadora das ações de formação e de 

educação financeira em que a CMVM se tem empenhado e que constitui um dos principais pilares de 

proteção do investidor. 

O Regulamento concretiza também o estatuto profissional do mediador habilitado a exercer a sua atividade 

no sistema gerido pela CMVM. Foi criada uma lista de pessoas, selecionadas num procedimento público 

de candidatura curricular e entrevista pessoal, tendo em conta as suas competências e experiência 

pessoal e profissional, nomeadamente nas áreas comercial e das atividades financeiras. Esta lista está 

disponível para consulta no sítio de internet da CMVM e, com base nela e nas especialidades e 

características dos mediadores selecionados, poderão as partes acordar previamente a pessoa a designar 

para mediar o conflito que as opõe. Na falta de designação ou de acordo, o Conselho de Administração 

procederá à designação do mediador do conflito. 

 
 

Quadro 54 – Total de Pedidos de Apoio dos Investidores 

 

 

A CMVM analisa reclamações de investidores contra intermediários financeiros e emitentes relativas a 

2014 2015 2016

Reclamações 1 278 1 712 1 112

Pedidos de Informação 3 760 5 466 5 335

Denúncias 96 47 22

Certidões 2 633 3 196 3 172

7 767 10 421 9 641

Fonte: CMVM.
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matéria cuja observância está sujeita à sua supervisão, designadamente ao nível da comercialização e 

custódia de instrumentos financeiros, emissão de valores mobiliários e da prestação de informação 

prevista no CódVM pelas entidades emitentes de valores mobiliários. A análise de reclamações é uma 

ferramenta essencial para aferir o cumprimento das normas legais ou regulamentares por intermediários 

financeiros e emitentes de valores mobiliários.  

 

Quadro 55 – Total de Reclamações Entradas por Entidade 

 
  

A colocação e comercialização de instrumentos financeiros foi o serviço financeiro mais contestado pelos 

investidores e correspondeu a mais de metade das reclamações entradas em 2016 (60%), seguido de 

questões diretamente relacionadas com a medida de resolução aplicada ao Banif (12%), da 

comercialização de unidades de participação de organismos de investimento coletivo (6%), da cobrança 

de comissões e encargos (4%), da receção e execução de ordens (2%) e do pagamento de juros e 

dividendos (2%). 

 
Quadro 56 – Reclamações Por Tipo de Instrumento Financeiro 

 

 

Os assuntos mais versados nas reclamações relacionaram-se com i) a qualidade da informação prestada 

pelos intermediários aquando da subscrição dos instrumentos financeiros (nomeadamente quanto às 

características dos produtos e aos riscos envolvidos na operação); ii) a prestação de informação pós-

contratual pelos intermediários financeiros relativa aos instrumentos financeiros detidos pelos investidores; 

iii) questões direta ou indiretamente relacionadas com a medida de resolução aplicada ao Banif; iv) a não 

Reclamações Entradas por Entidade Reclamada 2013 2014 2015 2016

Intermediários Financeiros 410 1 089 1 669 1 091

Emitentes 6 157 25 14

Outros 29 32 18 18

445 1 278 1 712 1 123

Fonte: CMVM.

Tipo de Instrumento Financeiro %

Obrigações (inclui dívida subordinada e não subordinada, exceto séries comerciais) 33%

Ações 17%

Instrumentos Financeiros Complexos 13%

Séries Comerciais (ações preferenciais e obrigações) 12%

Papel comercial 10%

Unidades de participação de organismos de investimento coletivo e de fundos especiais de investimento 5%

Outros 9%

Fonte: CMVM.
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adequação dos produtos aos conhecimentos e experiência dos investidores (designadamente na 

comercialização de produtos financeiros complexos); v) a não observância das instruções dos reclamantes 

quanto à execução de ordens de subscrição ou de resgate de fundos de investimento e de fundos de 

pensões; vi) a cobrança indevida ou excessiva de comissões; vii) atrasos no processamento do 

pagamento de juros e dividendos; viii) a não execução de ordens de bolsa no momento e nas condições 

definidas pelos clientes; e ix) a falta de cumprimento das cláusulas particulares relativas a contratos de 

gestão discricionária de carteiras (nomeadamente quanto ao prazo de duração do contrato e à 

rentabilidade acordada). 

Durante o ano foram analisadas 2 166 reclamações (menos 6% que em 2015), e foram concluídos 1 543 

processos, mais 23% que no ano transato. As reclamações analisadas revelam que a qualidade da 

informação prestada pelos intermediários financeiros aos investidores continua a evidenciar deficiências. 

As principais más práticas detetadas na comercialização de obrigações respeitaram i) à ausência ou 

insuficiência de informação sobre o instrumento financeiro (características e riscos associados, em 

particular o risco de crédito), ii) à não prestação de informação sobre os direitos inerentes a estes 

instrumentos, nos termos previstos nos contratos de registo e depósito e iii) à não avaliação do carácter 

adequado da operação aos conhecimentos e experiência em matéria de investimento, quando não esteja 

demonstrado que a iniciativa de aquisição do instrumento financeiro tenha sido do cliente. 

Ao nível das ações, os principais problemas dizem respeito i) à não execução de ordens dos clientes no 

momento e nas condições indicadas por estes, ii) ao não processamento de eventos societários e de 

pagamento de dividendos em tempo oportuno e iii) à cobrança de comissões. Nos instrumentos financeiros 

complexos foram detetadas insuficiências ao nível do cumprimento dos deveres informativos previstos no 

Regulamento n.º 2/2012 (designadamente na prestação de informação pós-contratual pelos intermediários 

financeiros, na prestação de informação sobre as características e riscos dos produtos quando esses 

produtos são adquiridos em mercado secundário, na avaliação do carácter adequado da operação aos 

conhecimentos e experiência em matéria de investimento, em momento prévio à subscrição). 

Os intermediários financeiros têm adotado, em regra, uma atitude colaborante e tem-se registado um 

esforço para uma resolução das situações reclamadas logo numa fase inicial do processo. Na emissão do 

parecer final sobre uma reclamação pugna-se pela reposição legal da situação quando tal seja possível, 

nomeadamente nas reclamações que respeitam à comercialização de valores mobiliários e de 

instrumentos financeiros ou à prestação de serviços de intermediação financeira, mediante o reembolso 

pelo intermediário financeiro ao reclamante das perdas sofridas. 

No caso das reclamações concluídas após pronúncia da entidade reclamada (num total de 999), cerca de 

58% foram concluídas sem que se tivessem identificado indícios de incumprimento pelas entidades 
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reclamadas. Cerca de um terço das reclamações em que a resposta do intermediário financeiro foi 

considerada adequada e em sentido favorável ao reclamante envolveram reembolsos ao investidor, num 

montante global superior a 850 000 Euros. Em diversos casos o montante é indeterminável uma vez que 

a solução encontrada resulta de um acordo estabelecido entre o investidor e a entidade reclamada, que 

não foi comunicado à CMVM. 

Por norma, nos casos em que são detetados indícios de incumprimento, o intermediário financeiro opta 

por corrigir o seu comportamento e repor a legalidade. No entanto, em 2016, tal não aconteceu em 155 

casos, designadamente, reclamações relativas à comercialização de instrumentos financeiros pelo BES. 

Tendo em conta que o Banco Central Europeu (BCE), em 13 de julho de 2016, revogou a autorização do 

BES para o exercício de atividade bancária, foi dado conhecimento destas reclamações à Comissão 

Liquidatária do BES. 

No tratamento das reclamações continua a ser mantida uma forte e estreita cooperação com entidades 

nacionais (Provedoria de Justiça, Procuradoria-Geral da República, Banco de Portugal, Autoridade de 

Supervisão de Seguros e de Fundos de Pensões, Mediador do Crédito, Provedor dos Seguros e Direção-

Geral do Consumidor, no âmbito da Rede Telemática e de Informação Comum) e estrangeiras (ESMA e 

congéneres da CMVM contactadas quer diretamente, quer através das redes FIN-Net e Consumer 

Protection). 

 

Quadro 57 – Resolução das Reclamações Concluídas Contra Intermediários Financeiros 

 

 

Reclamações Concluídas por Tipo

Com resposta adequada do intermediário financeiro 844

            Com resposta favorável ao reclamante 269

                          Com reembolso 84

                          Sem reembolso 185

           Com resposta não favorável ao reclamante 575

Com resposta não adequada do intermediário financeiro 155

Fora da competência da CMVM 37

Desistência do reclamante 66

Esclarecimento pela CMVM sem necessidade de apresentação à entidade

reclamada
435

Pendente de apreciação do tribunal 1

Não admitida 5

                                                            Total 1 543

Fonte: CMVM.



 

245 | CMVM | Relatório Anual Sobre a Atividade da CMVM e Sobre os Mercados de Valores Mobiliários | 2016 

Uma nota final para o facto de terem sido registadas na CMVM duas associações representantes de 

investidores: a Associação “Os Indignados e Enganados do Papel Comercial - Associação de Defesa dos 

Clientes Bancários Lesados, Investidores em Papel Comercial (AIEPC)” e a “AMELP – Movimento dos 

Emigrantes Lesados Portugueses”. 

 

3.2.2. Pedidos de Informação  

Foi dada resposta a 5 335 pedidos de informação dos investidores, do público em geral e dos profissionais 

da indústria financeira. A via telefónica, através do recurso à Linha Verde, continua a ser o meio preferido 

pelos investidores para a obtenção de esclarecimentos (70% do total), seguido do correio eletrónico (15%) 

e do contacto presencial (11%). 

As medidas de resolução aplicadas ao BES em 2014 e, no final de 2015, ao Banif, continuaram a estar 

entre os assuntos mais referidos nos pedidos de informação. No caso do BES, as dúvidas centraram-se 

sobretudo na revogação da autorização pelo BCE para o exercício de atividade bancária, com a 

consequente entrada em liquidação do banco, e ainda no Memorando de Entendimento sobre um 

procedimento de diálogo com os investidores não qualificados titulares de papel comercial do Grupo 

Espírito Santo celebrado pelo Governo de Portugal, CMVM, Banco de Portugal, BES e pela AIEPC. No 

caso do Banif, além da resposta individual a cada uma das solicitações, foi publicado um conjunto de 

respostas às perguntas mais frequentes dos investidores.  

Outro assunto relevante nos pedidos de informação foi o processo de recuperação judicial do Grupo Oi, 

do qual faz parte a Portugal Telecom Internacional Finance BV (PTIF), com os investidores a pretenderem 

informação sobre os impactos deste processo nos valores mobiliários emitidos pela PTIF e também nos 

produtos financeiros complexos que tinham como entidade de referência essa sociedade. Foi igualmente 

publicado um conjunto de informação sob a forma de perguntas mais frequentes no sítio de internet. 

O processo de reagrupamento das ações do BCP deliberado pelos respetivos acionistas suscitou 

questões dos investidores e foram também recorrentes os pedidos de informação relativos às regras e 

procedimentos para a negociação de instrumentos financeiros, sobre onde encontrar as cotações dos 

emitentes e/ou de instrumentos financeiros e sobre a tributação fiscal de valores mobiliários.  

O ano de 2016 foi de consolidação estrutural do sítio da CMVM na internet e de disponibilização de novos 

conteúdos, após a renovação de imagem e de organização da informação realizada no ano anterior. As 

áreas de auditoria, mediação de conflitos e peritos avaliadores de imóveis foram alvo de intervenções 

profundas, por se tratarem de matérias relativas a novas competências atribuídas à CMVM ou em relação 

às quais essas competências foram reforçadas.  
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As novas competências de supervisão ao nível da auditoria determinaram a criação de uma nova estrutura 

no site para a difusão de informação de âmbito legislativo e regulamentar e das listas dos auditores e 

sociedades de auditoria registados. O reforço de competências no âmbito da atividade dos PAI que 

prestem serviços a entidades do sistema financeiro nacional determinou igualmente a reformulação do 

SDI, que passou a disponibilizar as listas de peritos registados, suspensos ou inibidos de exercer a 

atividade. Adicionalmente, o Regulamento nº 2/2016 prevê, entre outros aspetos, a disponibilização de 

uma lista de mediadores de conflitos, o que ditou a reestruturação da área de mediação. Acrescem ainda 

as alterações decorrentes da nova legislação sobre o financiamento colaborativo (crowdfunding), bem 

como as que resultaram da entrada em vigor de regulamentos e diretivas comunitárias, em particular as 

referentes ao Abuso de Mercado e à Transparência. 

Todavia, as alterações do site foram além das determinações legais e visaram o aprofundamento e 

agilização do acesso dos investidores e demais agentes do mercado à informação disponibilizada online. 

Foi o caso, por exemplo, das áreas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, dos 

documentos da ESMA e das estatísticas, e da área na versão inglesa.  

O número de novos documentos disponibilizados no sítio da internet superou os 14 mil, correspondentes 

a comunicações de emitentes, organismos de investimento coletivo, preçários e outras comunicações de 

intermediários financeiros, entidades comercializadoras de produtos financeiros complexos e à divulgação 

de mais de 2 700 eventos na “Agenda do Investidor”. Foram ainda publicados 158 comunicados referentes 

a decisões da CMVM (nomeadamente, decisões judiciais sobre impugnações de sanções aplicadas), a 

nova regulamentação, circulares, entendimentos, consultas públicas nacionais e internacionais, estudos, 

estatísticas e outros assuntos decorrentes da atividade. No plano preventivo, foram divulgados cinco 

comunicados a alertar para o exercício da atividade de intermediação financeira sem o devido registo ou 

autorização, por pessoas singulares e sociedades a operar em Portugal. Foram ainda publicados 357 

alertas de intermediação financeira não autorizada recebidos de autoridades congéneres.  

Perto de meio milhão de utilizadores acederam ao site da CMVM, tendo o número de sessões ultrapassado 

os 1,24 milhões e o número de páginas visualizadas superado os 6,7 milhões. A maioria dos acessos 

(62,6%) foram efetuados por novos utilizadores. Cerca de 75% dos utilizadores acederam ao site a partir 

de Portugal, e foram registados acessos a partir dos EUA (8,7% do total), Reino Unido (4,2%), Espanha 

(2,9%), Alemanha (1,6%) e França (1,2%). Foram ainda registados acessos do Brasil, Índia e Angola, 

embora com uma incidência menos expressiva.  
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3.2.3. Sistema de Difusão de Informação 

As entidades supervisionadas estão legalmente obrigadas à prestação de um conjunto alargado de 

informação ao mercado, bem como a outros requisitos legais decorrentes da sua atividade, ao abrigo do 

disposto no artigo 367.º do CódVM. O SDI permite que estas entidades cumpram os seus deveres de 

informação através de acesso remoto ao site da CMVM, sendo a informação prestada da exclusiva 

responsabilidade das sociedades a que respeitam. O SDI foi a área mais visitada do site, tanto na versão 

portuguesa como na inglesa, com mais de 4,25 milhões de visualizações. 

 

Quadro 58 – Número de Comunicações Efetuadas/Inseridas no Sítio da CMVM na Internet 

 

 

3.2.4. Supervisão da Comercialização de Produtos Financeiros e da Publicidade a 

Instrumentos Financeiros  

A CMVM tem vindo a intensificar a supervisão contínua da atividade dos intermediários financeiros que 

atuem como entidades comercializadoras de PFC, com o objetivo de assegurar uma adequada proteção 

dos investidores e de garantir elevados padrões de qualidade na prestação de informação sobre o 

funcionamento destes produtos financeiros nos documentos de IFI. 

2012 2013 2014 2015 2016

Factos Relevantes / Informação Privilegiada 1 648 1 331 1 622 1494 1 480

Outras Informações 4 040 3 322 2 837 2 758 2 395

Prestação de Contas 506 495 502 305 492

Participações Qualificadas 354 299 476 380 247

Documentos de Ofertas 1 150 1 063 1 099 902 509

Total 7 698 6 510 6 536 5 839 5 123

Prospetos 1 149 1 154 616 216 619

Regulamentos de Gestão 392 366 439 245 527

Relatórios e Contas 888 930 1 349 578 792

Informação Relevante 1 519 1 550 1 446 1350 1 154

Total 3 948 4 000 3 850 2 389 3 092

Intermediários 

Financeiros
Preçários 106 85 85  67 62

Total 106 85 85 67 62

Produtos Financeiros Complexos 180 166 258 125 99

Unit-Linked 177 165 1 142 396 532

Fundos de Pensões Abertos de Adesão Individual 73 124 398 87 81

Plataformas de negociação eletrónica (1)  -  -  - 2 41

Total 430 455 1 798 610 753

Fonte: CMVM. (1) Informação disponível a partir de 2015

Entidades Emitentes

Entidades 

Comercializadoras de 

PFC 

Organismos de 

Investimento Coletivo
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A atividade da CMVM visa, primeiramente, supervisionar o cumprimento dos deveres consagrados no 

Regulamento da CMVM n.º 2/2012, com especial incidência para os deveres de disponibilização ao 

investidor do IFI previamente à aquisição ou transação inicial de produto financeiro complexo e da entidade 

comercializadora avaliar a adequação do investimento ao nível de conhecimentos e experiência do 

investidor. A colocação destes produtos em investidores não profissionais levanta sobretudo questões 

relacionadas com o risco de liquidez do mercado, a alavancagem e o risco de contraparte, para cuja 

avaliação a maior parte deles não está preparada justificando-se assim particular atenção. 

Mantendo-se o contexto de taxas de juro historicamente baixas e o consequente aumento da procura de 

alternativas com “rentabilidade elevada” (“high yield”) e mais arriscados revela-se fundamental que seja 

garantida uma comercialização mais adequada, enquadrando devidamente as características e o risco de 

cada PFC ao perfil do investidor. 

Na sua ação de supervisão da informação relativa aos produtos financeiros complexos, a CMVM analisou 

163 processos de publicidade em 2016, tendo solicitado alterações em 92% dos casos e emitido parecer 

desfavorável em 8% dos casos. Foram também analisados 225 documentos de Informações 

Fundamentais aos Investidores (IFI) dos PFC, tendo sido solicitadas alterações em 78% dos casos. 

Complementarmente, a CMVM aferiu sobre o cumprimento dos deveres assumidos pelos intermediários 

financeiros signatários do Protocolo assinado entre a CMVM e a APB sobre a Comercialização de 

Produtos Financeiros Complexos. Cada banco signatário assumiu o compromisso de não comercializar a 

clientes de retalho – fora do âmbito da prestação do serviço de gestão discricionária de carteiras ou de 

consultoria para investimento – os PFC que sejam classificáveis com alerta gráfico laranja ou vermelho e 

cuja média das taxas de rentabilidade esperadas entre os percentis 20% e 80% seja negativa ou 

classificados com alerta laranja ou vermelho e cujo rendimento a pagar e/ou capital a devolver dependa 

de mais de três mecanismos de entre os constantes de uma lista anexa ao Protocolo, ou outros 

mecanismos que o banco signatário ou a CMVM considerem originadores de elevada complexidade. 

 

3.2.5. Literacia Financeira  

Passados cinco anos após o lançamento pelo CNSF do Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF), 

deu-se continuidade à estratégia definida e reforçou-se o compromisso de médio e longo prazo dos 

supervisores financeiros com a formação financeira. Uma das prioridades do PNFF foi a promoção da 

educação financeira nas escolas. Os supervisores financeiros e o Ministério da Educação deram 

continuidade ao programa de formação de professores, com a quinta oficina de formação de professores 

da região do Algarve e com duas ações de formação de professores na região autónoma dos Açores. Para 
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apoiar a implementação do Referencial de Educação Financeira e complementar as ações de formação 

de professores, foi lançado um novo Caderno de Educação Financeira com o apoio de associações do 

setor financeiro, agora dirigido ao 2.º ciclo do ensino básico. 

A promoção da formação financeira para apoiar o empreendedorismo e os empresários foi outra prioridade, 

nomeadamente através das parcerias já firmadas com a Agência para a Competitividade e Inovação, IP 

(IAPMEI), o Turismo de Portugal, IP e a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES). Na 

sequência do protocolo de cooperação estabelecido entre o CNSF, o IAPMEI e o Turismo de Portugal, foi 

elaborado o Referencial de Formação Financeira para Micro, Pequenas e Médias Empresas (RFF), que 

foi publicado em maio. Posteriormente, foram realizadas ações de formação piloto, com o objetivo de aferir 

a adequação dos conteúdos e das propostas formativas constantes do RFF. O RFF foi alvo de 

ajustamentos na sequência destas ações de formação, a versão final foi apresentada publicamente em 

novembro e um programa de formação de formadores foi iniciado em dezembro. 

No âmbito do protocolo de colaboração estabelecido entre o CNSF e a CASES, o PNFF participou na 3.ª 

edição do programa Academia ES, um programa destinado à sensibilização e formação de jovens que 

pretende favorecer o desenvolvimento de projetos de empreendedorismo social e coletivo. O Plano 

associou-se igualmente ao Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio, através da oferta de um 

módulo de formação financeira aos projetos vencedores, em 2015, nas categorias “Inovação e 

Sustentabilidade” e “Trabalhos Escolares”. Este módulo foi preparado de acordo com as necessidades 

identificadas por cada uma das entidades e decorreu no último trimestre de 2016.  

O PNFF tem vindo a apostar em canais digitais de disseminação da formação financeira de modo a chegar 

a uma população mais alargada e diversificada, e a plataforma de e-learning Todos Contam 

(http://elearning.todoscontam.pt) constitui-se como um canal importante neste âmbito. Esta plataforma, 

lançada no final de 2015, é vocacionada sobretudo para a formação de formadores e para complementar 

iniciativas de formação em sala de aula. Na versão de lançamento, a plataforma incluía um conjunto 

alargado de aulas sobre orçamento familiar, poupança e investimento, crédito e seguros. Está previsto o 

desenvolvimento de novas aulas e a adoção de ferramentas colaborativas, com base no sistema moodle, 

para permitir a avaliação de conhecimentos adquiridos através da plataforma e a certificação de 

formadores.  

No âmbito da participação em projetos educativos internacionais o PNFF participou pelo quarto ano 

consecutivo na Global Money Week, dinamizada anualmente pela Child and Youth Finance International e 

que conta com o apoio da OCDE e do Parlamento Europeu. Ainda neste âmbito, o Plano promoveu um 

conjunto de sessões de trabalho sobre gestão do orçamento e a importância da poupança, os cuidados a 

ter com cartões de crédito, os seguros e o sistema financeiro. 
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Em 2016 foi lançada a 5.ª edição do Concurso Todos Contam, com o objetivo de premiar os melhores 

projetos de formação financeira a desenvolver no ano letivo 2016/2017. Esta edição contou com 49 

candidaturas, que envolveram 71 escolas e cerca de 15 500 alunos da maioria dos distritos de Portugal 

Continental e também das regiões autónomas da Madeira e dos Açores.  

Os resultados do 2.º Inquérito à Literacia Financeira da População Portuguesa foram também 

apresentados em 2016. O inquérito, realizado conjuntamente pelos três supervisores financeiros, permitiu 

conhecer os níveis de literacia financeira da população nas suas três dimensões (atitudes, 

comportamentos e conhecimentos financeiros) e identificar as áreas e os grupos populacionais com 

maiores défices de literacia financeira. 

É também de referir o envolvimento, no âmbito do PNFF, com a International Network on Financial 

Education (INFE), tendo a CMVM participado no “OECD High- Level Global Symposium on Financial 

Resilience Throuhghout Life” e no “OECD High-Level Symposium on Financial Education – Today versus 

Tomorrow”. A CMVM participou ainda, por convite, no Seminário Regional sobre Novas Tendências em 

Educação Financeira promovido pela congénere brasileira (CVM). 

As iniciativas de formação e educação financeira dos investidores não se confinam ao PNFF; a CMVM 

continua a desenvolver conteúdos no seu portal e a emitir recomendações aos investidores. No final do 

ano a CMVM editou e publicou novas brochuras sobre produtos financeiros. A formação nas escolas e 

nas universidades tem sido outras das prioridades. 

 

3.3. REGULAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO PORTUGUÊS  

3.3.1. Reformas Legislativas e Regulamentares Concluídas e Principais Implicações 

Financiamento colaborativo – Regulamento da CMVM n.º 1/2016 

O regime jurídico do financiamento colaborativo (RJFC) foi aprovado pela Lei n.º 102/2015, de 24 de 

agosto. A CMVM submeteu a consulta pública, entre 7 de dezembro de 2015 e 21 de janeiro de 2016, o 

projeto de regulamento que desenvolve o regime previsto no RJFC em relação às seguintes matérias: i) 

acesso à atividade de intermediação de financiamento colaborativo; ii) causas de indeferimento e registo 

das entidades gestoras de plataformas eletrónicas de financiamento colaborativo; iii) deveres das 

entidades gestoras das plataformas eletrónicas de financiamento colaborativo; iv) obrigações de 

informação dos beneficiários do financiamento colaborativo às plataformas eletrónicas de financiamento 

colaborativo para efeitos de informação aos investidores e à CMVM; v) limites máximos de angariação; vi) 
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limites ao investimento e relações com instituições bancárias; e vii) deveres de prevenção de conflitos de 

interesses pelas plataformas eletrónicas. Após a análise das respostas recebidas, foram publicados o 

relatório da consulta pública e o Regulamento da CMVM n.º 1/2016. A vigência das normas contidas no 

RJFC e das normas regulamentares da competência da CMVM está condicionada à publicação do 

respetivo regime sancionatório, o que não ocorreu em 2016. 

 

Reclamações e resolução de conflitos – Regulamento da CMVM n.º 2/2016 

Atenta a necessidade de desenvolver o quadro regulamentar na matéria, previu-se, através do 

Regulamento da CMVM n.º 2/2016, um regime para os procedimentos a adotar no tratamento das 

reclamações apresentadas por investidores não qualificados relativamente a entidades supervisionadas e 

a resolução de conflitos patrimoniais relativos a instrumentos financeiros. Este Regulamento mantém-se 

fiel aos princípios procedimentais de celeridade, transparência e eficácia que têm orientado a atividade da 

CMVM, e atualizou o normativo aplicável ao serviço público de mediação (o que também decorria da 

necessidade de adoção dos princípios legais aplicáveis a todos os sistemas públicos de mediação 

corporizados na Lei n.º 29/2013, inter alia das regras sobre o estatuto do mediador e da forma da sua 

seleção e designação). 

 

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização  

A CMVM coordenou o Grupo de Trabalho do CNSF que implementou a execução em Portugal do 

Regulamento (UE) n.º 2015/2365 (RSFT), relativo à transparência das operações de financiamento 

através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (REMIR). 

O RSFT entrou em vigor a 12 de janeiro de 2016 e constitui obrigações i) de reporte de operações de 

financiamento através de valores mobiliários (OFVM); ii) de transparência periódica dos OIC sobre OIVM 

e swaps de retorno total; iii) de transparência dos OIC em documentos pré-contratuais sobre OFVM e 

swaps de retorno total, e ainda iv) de transparência sobre reutilização de instrumentos financeiros 

recebidos no âmbito de um acordo de garantia. 

A abordagem legislativa julgada mais adequada para o acolhimento do RSFT foi a do alargamento do 

normativo já previsto para efeitos dos deveres de reporte à luz do REMIR, i.e., a alteração ao Decreto-Lei 

n.º 40/2014, de 18 de março, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 157/2014 e 147/2015. O critério adotado 

para atribuição de competências entre autoridades está em linha com os princípios que presidiram ao 

disposto no REMIR. A delimitação dos ilícitos foi efetuada no quadro do Decreto-Lei n.º 40/2014, tendo 

sido desenvolvidas as regras comuns às contraordenações e aos respetivos processos, a cargo das três 
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entidades de supervisão financeira. Os trabalhos técnicos foram concluídos e o anteprojeto aprovado pelo 

CNSF foi remetido ao Governo. 

 

Deveres de reporte de informação à CMVM – Regulamento n.º 3/2016 

O Código dos Valores Mobiliários, a demais legislação aplicável no setor e a respetiva regulamentação 

consagram múltiplos deveres de informação. Sem prejuízo de regimes especiais constantes da lei, de 

regulamentos europeus ou de regulamentos da CMVM, mesmo que sob a forma de instruções, a prática 

demonstrava que estes deveres vinham sendo regulamentados autonomamente, ainda que de modo 

quase uniforme por instruções.  

Através do Regulamento da CMVM n.º 3/2016 institui-se um regime unificado de reporte de informação, 

evitando-se assim repetições de normas e simplificando-se o referido reporte. Trata-se sobretudo de uma 

consolidação das normas já existentes, que não afetam os regimes especiais em vigor. Optou-se por uma 

passagem gradual para o novo regime consolidado, mantendo em vigor as instruções da CMVM até à sua 

gradual revogação, salvo no que respeita a permissões de acesso, nomeadamente limites de utilizadores, 

receção do reporte e suporte digital, que tem de ser sempre através de dispositivo USB. Por outro lado, 

racionalizou-se o acesso à extranet, reduzindo o número máximo de utilizadores por supervisionado e 

simplificando o procedimento de obtenção da senha de acesso. 

 

Taxas – Portarias n.ºs 342-A/2016 e 342-B/2016 e Regulamento da CMVM n.º 4/2016   

Os Estatutos da CMVM preveem um regime que determina que constitui receita própria o produto das 

taxas e de outros montantes que lhe são devidos em contrapartida dos atos praticados e dos serviços 

prestados. A Portaria n.º 342-A/2016 autoriza a majoração de taxas, tarifas ou outros montantes devidos, 

em valor proporcional que perfaça o montante da prestação anual da CMVM destinada ao financiamento 

da Autoridade da Concorrência, e a Portaria n.º 342-B/2016 atualiza o sistema de taxas de supervisão 

devidas. Por outro lado, competindo à CMVM estabelecer os modos e prazos de liquidação e cobrança de 

tais valores, o Regulamento da CMVM n.º 4/2016 concretiza as soluções decorrentes daquelas portarias. 

 

Peritos avaliadores de imóveis 

A Lei n.º 153/2015, de 14 de setembro, aprovou o regime jurídico aplicável ao acesso e ao exercício da 

atividade dos PAI que prestem serviços a entidades do sistema financeiro nacional. Nos termos da Lei, o 

acesso à atividade dos peritos avaliadores de imóveis que prestem serviços a entidades do sistema 
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financeiro nacional é realizado mediante registo prévio junto da CMVM, a quem compete a supervisão da 

respetiva atividade. A Lei atribui ainda à CMVM competência para aprovar a regulamentação necessária 

sobre a matéria dos deveres de reporte pelos PAI, tendo sido submetido a consulta pública, entre 20 de 

julho e 1 de setembro de 2016, o projeto de regulamento que desenvolve a Lei nesse aspeto. O relatório 

da consulta pública será publicado em 2017, seguindo-se a aprovação do respetivo regulamento. 

 

Índices de referência 

O Regulamento (UE) 2016/1011, relativo aos índices utilizados como índices de referência (benchmarks) 

no quadro de instrumentos e contratos financeiros ou para aferir o desempenho de fundos de investimento, 

tem como objetivo garantir a precisão e a integridade dos índices de referência utilizados na UE. A 

ocorrência de casos graves de manipulação de índices referentes a taxas de juro, bem como alegações 

de manipulação de outros relativos a energia, petróleo e moeda estrangeira, demonstraram que a gestão 

e a fixação de índices de referência são passíveis de conflitos de interesses, que resultam do exercício de 

poderes discricionários na elaboração e determinação do benchmark.  

Embora já existisse alguma legislação europeia nesta matéria, esta não compreendia todas as 

vulnerabilidades decorrentes da elaboração de índices de referência nem abrangia todas as suas 

utilizações no setor financeiro. Ao mesmo tempo, constatou-se que as regras europeias de defesa dos 

consumidores não abordavam a questão específica da informação adequada sobre índices em contratos 

financeiros.  

O Regulamento entrou em vigor em 30 de junho de 2016, mas a grande maioria das suas disposições 

apenas serão aplicáveis a partir 1 de janeiro de 2018. A plena aplicação do Regulamento está dependente 

da elaboração pela ESMA de normas técnicas de aplicação, que serão posteriormente integradas em atos 

delegados da Comissão Europeia. 

 

Diretiva e regulamento relativos aos mercados de instrumentos financeiros  

A Diretiva 2014/65/UE (DMIF II) e o Regulamento (UE) 600/2014 (RMIF) relativos aos mercados de 

instrumentos financeiros foram adotados em 2014 com os objetivos de dar resposta aos desenvolvimentos 

nos mercados financeiros e de reforçar o quadro regulatório da UE. Para os efeitos de transposição e 

alinhamento do regime jurídico nacional, em setembro de 2015 foi criado um Grupo de Trabalho no âmbito 

do CNSF, coordenado pela CMVM, com vista à elaboração de um anteprojeto de transposição do pacote 

DMIF II. As alterações previstas no anteprojeto afetam o Código dos Valores Mobiliários, os Decretos-Lei 
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nº 163/94, nº 262/2001, nº 357-B/2007 e nº 357-C/2007, e o Regime Geral das Instituições de Crédito e 

Sociedades Financeiras.  

A proposta de anteprojeto contém igualmente um diploma autónomo que visa estabelecer o regime jurídico 

aplicável à comercialização e prestação de serviços de consultoria relativamente a depósitos estruturados. 

A consulta pública relativa ao anteprojeto terminou a 9 de fevereiro de 2017.  

 

3.3.2. Reformas legislativas em curso 

Prosseguiu a colaboração com o Ministério das Finanças em diversos processos de negociação, 

transposição ou execução no ordenamento jurídico nacional de diversas diretivas e regulamentos da UE, 

bem como na elaboração de outros diplomas legislativos em áreas específicas de intervenção regulatória. 

 

Liquidação de valores mobiliários e centrais de valores mobiliários 

O Regulamento (UE) 909/2014, relativo à liquidação de valores mobiliários na UE e às centrais de valores 

mobiliários (CSDR), tem como objetivo a harmonização de um conjunto de requisitos a impor aos 

intervenientes no mercado, relativos a certos aspetos do ciclo e da disciplina de liquidação, e um conjunto 

de requisitos comuns aplicáveis às centrais de valores mobiliários (CSD) que gerem sistemas de 

liquidação de valores mobiliários. O CSDR entrou formalmente em vigor a 17 de setembro de 2014, tendo 

ficado a sua plena aplicação dependente de atos delegados, de normas técnicas de execução (ITS) e de 

normas técnicas de regulação (RTS), a serem adotados pela Comissão Europeia, com base em propostas 

elaboradas pela ESMA. A 11 de novembro de 2016 foram adotados pela Comissão Europeia seis atos de 

nível 2, a serem publicados em 2017, aguardando-se ainda a adoção dos RTS relativos a falhas de 

liquidação.  

A proposta de anteprojeto de transposição do Regulamento para o ordenamento jurídico nacional (a ser 

enviada ao Governo em 2017) prevê a adoção de um diploma relativo à designação da autoridade 

competente em função do CSDR e as normas necessárias à conformação do regime sancionatório 

nacional, em matéria de violação dos deveres previstos no CSDR. 

 

UCITS V 

Prosseguiram os trabalhos de transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva 2014/91/EU (UCITS 

V), que introduziu alterações ao regime jurídico dos organismos de investimento coletivo em valores 
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mobiliários no que diz respeito às funções do depositário, à política de remuneração e a sanções. Os 

trabalhos foram desenvolvidos no quadro do CNSF. O anteprojeto, aprovado em março e enviado ao 

governo, abrangeu a transposição da UCITS V e ainda alterações transversais ao RGOIC e ao RJCRESIE. 

Em particular, mostrou-se oportuno clarificar e corrigir algumas normas e introduzir outras modificações 

materiais que beneficiam a aplicação prática dos regimes.   

 

Direitos dos acionistas 

O Comité de Representantes Permanentes da UE aprovou no final do ano um acordo entre a presidência 

eslovaca e o Parlamento Europeu com vista a reforçar o envolvimento dos acionistas das grandes 

sociedades europeias. A respetiva diretiva estabelece requisitos específicos para incentivar o 

envolvimento dos acionistas a longo prazo e aumentar a transparência, e prevê que os acionistas tenham 

direito de voto relativamente à política de remuneração do órgão de administração. Essa política deverá 

contribuir para a estratégia empresarial global, para os interesses a longo prazo e a sustentabilidade da 

sociedade, e terá de ser divulgada ao público o mais rapidamente possível após a votação. O desempenho 

dos administradores deve ser avaliado com base em critérios financeiros e não financeiros, incluindo, se 

necessário, fatores ambientais, sociais e de governo. 

Nos termos da nova diretiva, as empresas têm de identificar os seus acionistas e de obter informações 

sobre a identidade dos acionistas de qualquer intermediário na cadeia que detenha as informações, com 

o objetivo de facilitar o exercício dos direitos dos acionistas e o envolvimento com a empresa. Os Estados 

Membros podem decidir que as empresas no seu território sejam autorizadas a isentar a identificação dos 

acionistas detentores de ações ou de direitos de voto de montante igual ou superior a uma percentagem 

que não ultrapasse 0,5%.  

Os intermediários terão de facilitar o exercício dos direitos do acionista, nomeadamente o direito de 

participar e de votar nas assembleias gerais, e terão de divulgar publicamente todos os encargos 

relacionados com as novas regras. Os investidores institucionais e os gestores de ativos, por seu lado, 

terão de elaborar e de divulgar publicamente uma política de envolvimento dos acionistas ou explicar 

porque optaram por não o fazer. Essa política descreverá a forma como integram o envolvimento dos 

acionistas na sua estratégia de investimento e incluirá uma política de gestão de conflitos de interesses 

reais ou potenciais, em especial nos casos em que os investidores institucionais ou os gestores de ativos 

ou as suas empresas afiliadas tenham uma relação comercial significativa com a sociedade participada. 

Tendo em conta a sua importância, os consultores em matéria de votação (proxy advisors) ficarão sujeitos 

a requisitos de transparência e a um código de conduta. A diretiva prevê ainda que as transações 

relevantes com partes relacionadas sejam submetidas à aprovação dos acionistas ou dos órgãos de 
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administração ou de supervisão, de modo a assegurar a proteção adequada dos interesses da sociedade. 

As empresas terão de anunciar publicamente as transações relevantes, o mais tardar no momento em 

que forem realizadas, com todas as informações necessárias para avaliar a equidade da transação. 

Após a aprovação definitiva no próximo ano, a diretiva revista será publicada no Jornal Oficial da UE e os 

Estados Membros terão, no máximo, dois anos para incorporarem as novas disposições na legislação 

nacional. 

 

Pacotes de produtos de Investimento de retalho 

O Conselho Europeu adotou, no final do ano, um Regulamento que adia por 12 meses a data de aplicação 

das regras para os pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com 

base em seguros (PRIIP). O adiamento permitirá definir normas técnicas de regulamentação, concedendo 

tempo suficiente à indústria para se adaptar às novas regras.  

A CMVM participa no Grupo de Trabalho do CNSF que analisa o Regulamento (UE) n.º 1286/2014, sobre 

os documentos de informação fundamental para PRIIP. Este grupo foi mandatado para apresentar um 

anteprojeto de diploma com vista à adoção das medidas de execução necessárias à plena aplicação do 

Regulamento em Portugal.  

 

Abuso de mercado 

A Diretiva 2014/57/UE, relativa às sanções penais aplicáveis ao abuso de informação privilegiada e à 

manipulação de mercado, e o Regulamento (UE) 596/2014, relativo ao abuso de mercado, determinaram 

que se encetassem trabalhos legislativos tendo em vista atualizar e densificar o quadro legal previamente 

existente de modo a aprofundar a proteção da integridade do mercado e do investidor. Foram incluídas 

medidas relativas a novas plataformas de negociação, à negociação no mercado de balcão ou à 

negociação de alta frequência, e disposições específicas em relação aos índices de referência e à 

existência de poderes reforçados para as autoridades competentes, nomeadamente ao nível da 

supervisão e do sancionamento. Também foi criado um regime de proteção e de incentivo à denúncia de 

violações das proibições e deveres previstos (whistleblowing) e um regime reforçado no plano penal.  

O incremento da eficácia dos poderes de supervisão, de fiscalização e de sanção de infrações, tendo em 

vista a proteção dos direitos e interesses dos consumidores de produtos e serviços financeiros, 

aconselhou o estabelecer de um regime sancionatório substantivamente mais robusto e proporcional às 

consequências das infrações cometidas e processualmente mais ágil e eficaz na obtenção de uma 
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decisão. O anteprojeto de proposta de lei sobre a matéria foi submetido ao Governo. 

 

Revisão dos Regulamentos EuVECA e EuSEF 

Os Regulamentos EuVECA (Regulamento (UE) 345/2013) e EuSEF (Regulamento (UE) 346/2013), 

aplicáveis a partir de 2013, introduziram as figuras de Fundo Europeu de Capital de Risco e de Fundo 

Europeu de Empreendedorismo Social para dar apoio a empresas inovadoras em fases iniciais de 

desenvolvimento e a empresas que têm como objetivo produzir um impacto económico e social positivo.  

Os resultados foram menos favoráveis do que o esperado, razão pela qual a Comissão Europeia publicou 

uma proposta de alteração dos diplomas em 2016. Foram identificados três principais obstáculos à 

utilização daquelas figuras: i) limitação do âmbito dos gestores; ii) previsão de regras demasiado exigentes 

para os produtos; iii) taxas de autorização e supervisão não harmonizadas na UE. Assim, as principais 

alterações respeitam ao âmbito de atuação dos potenciais gestores, tendo sido eliminado o limiar máximo 

de €500 milhões para fundos e ativos sob gestão (ou seja, passando a abranger os gestores de fundos 

autorizados nos termos da AIFMD). Foi previsto um procedimento de registo mais simples para os fundos 

geridos por estes gestores, que já respeitam requisitos mais rigorosos, a par de deveres de cumprimento 

de regras específicas previstas nos Regulamentos 345/2013 e 346/2013 (p.e. limiar de 30% para 

investimentos não elegíveis, regras relativas aos investidores elegíveis e deveres de divulgação de 

informação para investidores e obrigação de notificação). Os gestores dos fundos EuSEF já autorizados 

no âmbito da AIFMD devem ainda cumprir com disposições que têm como objetivo avaliar em que medida 

os investimentos coletivos realizam “impactos sociais mesuráveis”.  

Pretende-se a simplificação do processo de registo através da estipulação de prazos mais curtos para 

conclusão do processo e da obrigação prevista para a autoridade competente de origem de informar o 

gestor sobre o processo de registo. Relativamente aos gestores já autorizados no âmbito da AIFMD, são 

previstas regras para obstar a um eventual duplo registo. Ficaram igualmente previstos procedimentos de 

recusa ou falta de registo, que incluem o direito a recurso perante um órgão jurisdicional. Com o objetivo 

de alargar o âmbito dos regulamentos em termos de portfólio elegível, a proposta introduz uma nova 

definição para as empresas de dimensão pequena ou média (PME), seguindo o conceito determinado na 

DMIF 2. Por outro lado, de modo a assegurar uma supervisão harmonizada na União, a proposta prevê a 

necessidade de elaboração de um ato delegado pela ESMA para determinar a metodologia a seguir no 

cálculo dos fundos próprios suficientes, tendo em conta considerações de proporcionalidade e 

características específicas de gestão dos fundos. A proposta proíbe explicitamente a imposição de 

qualquer taxa pelos Estados Membros de acolhimento relativamente à comercialização transfronteiriça 

dos fundos EuVECA e EuSEF.   
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Recuperação e resolução das contrapartes centrais  

A Comissão Europeia publicou a proposta de regulamento relativa ao regime de recuperação e resolução 

das contrapartes centrais (CCP) no final do ano. A proposta está construída a partir do EMIR e da Diretiva 

sobre Recuperação e Resolução (BRRD) e segue os princípios do Financial Stability Board (FSB) e os 

key attributes do CPMI-IOSCO previstos para infraestruturas dos mercados financeiros no âmbito de 

recuperação. O objetivo fundamental do diploma é assegurar que as funções críticas das CCP sejam 

preservadas em situações de stress ainda mais graves do que as previstas no EMIR, de modo a garantir 

a estabilidade financeira.  

De acordo com a proposta, as regras de recuperação determinam que as CCP e as autoridades 

competentes se preparem para a ocorrência de situações de stress grave, intervenham de forma precoce 

para os evitar e atuem conforme previsto nos planos anteriormente elaborados. Os planos de recuperação 

devem ser preparados pelas CCP, contemplando os cenários determinados no Regulamento e respetivas 

medidas da sua resolução concretas, sujeitas a exame prévio das autoridades competentes. Os planos 

de resolução, elaborados pelas autoridades de resolução, devem indicar de que forma as CCP seriam 

reestruturadas e as suas funções críticas mantidas no caso da situação de stress grave. No âmbito dos 

poderes de early intervention preveem-se poderes específicos de intervenção no funcionamento quando 

a viabilidade da CCP já estiver em risco, mas antes de atingir o ponto de rutura ou de as atividades 

poderem comprometer a estabilidade financeira. Em conformidade com as orientações internacionais, 

uma CCP deve ser objeto de resolução quando estiver em situação de incumprimento ou em risco de 

colapso, quando não existir qualquer alternativa do setor privado que possa evitar esse incumprimento e 

quando essa situação for prejudicial para o interesse público e para a estabilidade financeira.  

Enquanto entidades que atuam de forma transfronteira, as CCP já estão, por força do EMIR, sujeitas à 

supervisão de um colégio das autoridades competentes relevantes. A proposta do regime de recuperação 

e resolução mantém esta estrutura, e prevê a constituição de um colégio de resolução para cada CCP, 

com a participação da ESMA e da EBA. Salienta-se também a necessidade de cooperação entre os 

colégios de supervisão e de resolução de modo a garantir a coordenação eficiente e a tomada de decisão 

rápida. 

 

Fundos do mercado monetário 

Prosseguiram as negociações no Conselho Europeu da proposta de Regulamento sobre Fundos de 

Mercado Monetário (FMM). Os objetivos da proposta passam pela criação de um enquadramento 

regulatório europeu para estes fundos, promovendo a harmonização das respetivas regras de 
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funcionamento, e pelo aumento da proteção, tanto dos investidores, como do risco sistémico criado por 

estes fundos. Os FMM desempenham um papel importante no financiamento de curto prazo das 

instituições financeiras, empresas e governos, e também na satisfação da procura dos investidores por 

instrumentos de gestão de tesouraria que sejam úteis em termos de liquidez, diversificação e estabilidade. 

O acordo entre Parlamento Europeu, Conselho e Comissão Europeia foi alcançado em novembro de 2016. 

 

3.3.3. Coordenação Nacional da Supervisão e da Promoção da Estabilidade Financeira 

Conselho Nacional de Supervisores Financeiros  

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) prosseguiu a sua missão de coordenação das 

autoridades de supervisão do sistema financeiro, assim como as funções consultivas que desenvolve no 

contexto da definição e da execução da política macroprudencial para o sistema financeiro nacional. O 

CNSF seguiu a situação do sistema financeiro português, monitorizando os riscos intersetoriais com base 

em relatórios internos regulares produzidos por um grupo de trabalho composto por membros das três 

entidades supervisoras do sistema financeiro. Foi também através do CNSF que se coordenou a presença 

dos supervisores em fora internacionais e a elaboração de propostas de iniciativas legislativas, de que se 

destacam as que visam a transposição e a adoção de diretivas e de regulamentos europeus (como foi o 

caso dos trabalhos relacionados com a DMIF II, UCITS V, PRIIP e SFT).  

O CNSF acompanhou ainda os desenvolvimentos associados à prevenção do branqueamento de capitais 

e financiamento do terrorismo e à criação de uma Local Operating Unit em Portugal, e desenvolveu um 

conjunto de ações relativas ao Plano Nacional de Formação Financeira (de que se dá conta noutra seção). 

 

Cooperação institucional com a Comissão de Normalização Contabilística 

A Comissão de Normalização Contabilística (CNC) concentra-se nas matérias relativas à preparação dos 

projetos de normas contabilísticas e respetivas interpretações para o setor empresarial em Portugal. A 

representação da CMVM na CNC visa contribuir para a participação portuguesa no desenvolvimento das 

IFRS, o alinhamento do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) com essas normas e a melhoria 

da qualidade e da comparabilidade das demonstrações financeiras de empresas portuguesas, 

independentemente do normativo contabilístico usado.  

No âmbito das suas funções de prestação de esclarecimentos técnicos, designadamente no que respeita 

à aplicação do SNC revisto, que entrou em vigor no exercício iniciado em ou após 1 de janeiro de 2016, o 

Comité de Normalização Contabilística Empresarial colaborou com diversas entidades, respondeu a várias 
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dezenas de questões e realizou análises no âmbito das funções de controlo da aplicação das normas 

contabilísticas. 

 

Cooperação no âmbito do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo 

A CMVM participa em seis fora nacionais e dois internacionais (GAFI e REPER) no âmbito do 

branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. A CMVM integra e/ou colabora com i) o 

Plenário e o Comité Executivo da Comissão de Coordenação das políticas de prevenção e combate ao 

BCFT (Comissão de Coordenação Nacional BCFT), que foi criada através da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 88/2015; ii) o Grupo de Trabalho das Estatísticas da Comissão de Coordenação Nacional 

BCFT; iii) o Grupo de Trabalho dos Valores Mobiliários ao Portador e dos Beneficiários Efetivos da 

Comissão de Coordenação Nacional BCFT; iv) o reporte e partilha de informação em diversas matérias 

relativas a BCFT; v) o Grupo de Trabalho de análise da atividade do Gabinete de Recuperação de Ativos 

e do Gabinete de Administração de Bens; vi) a troca de informação relativa às atualizações das listas de 

pessoas/entidades sujeitas a medidas restritivas em sede de BCFT. 

No âmbito da preparação para o exercício internacional de avaliação conduzido pelo GAFI, foi prestada 

colaboração à Comissão de Coordenação BCFT, tendo sido elaborado um anteprojeto de diploma 

destinado a proibir a emissão de valores mobiliários titulados ao portador (e, em relação aos existentes, 

impor a sua conversão). A CMVM participou ainda na elaboração dos projetos de diplomas que visam a 

transposição da 4ª Diretiva BCFT (Diretiva 2015/849) e o estabelecimento do regime de registo dos 

beneficiários económicos de pessoas coletivas. A cooperação em sede de BCFT estendeu-se aos 

recursos humanos, tendo a CMVM coordenado o secretariado técnico permanente do GAFI encarregue 

da avaliação internacional ao território autónomo de Macau. 

 

3.4. ATIVIDADE INTERNACIONAL  

3.4.1. Participação em Organismos Internacionais  

3.4.1.1. Participação na ESMA 

Board of Supervisors  

O Board of Supervisors (BoS) lidera o trabalho desenvolvido pela ESMA e tem competências e poderes 

decisórios finais na adoção de normas técnicas, opiniões, recomendações, orientações e aconselhamento 

técnico às instituições europeias. A ESMA tem ainda competências de supervisão direta sobre agências 
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de notação de risco e repositórios de transações. O BoS é composto pelos responsáveis máximos das 28 

autoridades reguladoras nacionais que integram a ESMA, contando ainda com representantes da 

Comissão Europeia, da EBA, da EIOPA, do CERS e das autoridades do Liechtenstein, Noruega e Islândia, 

na qualidade de membros observadores. 

O BoS é apoiado por um conjunto de comités técnicos e grupos de trabalho que integram colaboradores 

da ESMA e representantes das autoridades nacionais, Comissão Europeia, EBA e EIOPA (os três últimos 

na qualidade de observadores), onde são discutidos os aspetos técnicos e preparados os documentos 

para apresentação ao BoS, para discussão e aprovação. Entre as matérias tratadas durante o ano 

destacam-se os projetos de normas técnicas e as orientações no âmbito da MiFID II, EMIR, MiFIR, UCITS, 

AIFMD e demais legislação europeia. 

 

Management Board 

O Management Board é o órgão de gestão da ESMA que assegura o desempenho adequado da sua 

missão, com particular enfoque nos aspetos da gestão administrativa e orçamental, nomeadamente na 

definição de propostas de plano estratégico, do programa de trabalho plurianual e do orçamento e gestão 

de recursos humanos. O Management Board é composto, além do presidente da ESMA, por seis membros 

eleitos de entre os membros com assento no BoS e por um representante da Comissão Europeia. Em 

dezembro, a Presidente do Conselho de Administração da CMVM foi eleita para este órgão.  

  

Committee of Economic and Markets Analysis  

O Committee of Economic and Markets Analysis (CEMA) prosseguiu a identificação e análise das 

tendências, riscos e vulnerabilidades do mercado de valores mobiliários, de que resultaram, entre outros, 

a produção e divulgação pública de quatro risk dashborads e dois relatórios sobre tendências, riscos e 

vulnerabilidades. Foram também desenvolvidas análises sobre transações de alta frequência e 

negociação algorítmica, financiamento através do mercado de capitais e liquidez no mercado de dívida, e 

foi iniciado o desenvolvimento de indicadores de risco nas áreas dos fundos de investimento alternativo e 

dos fundos do mercado monetário. Adicionalmente, em conjunto com o grupo de peritos (académicos e 

agentes de mercado) consultores do CEMA, foram tratadas questões associadas aos circuit breakers e 

ao seu impacto no mercado, à volatilidade nos mercados acionista e de dívida privada, aos derivados 

sobre taxas de juro, à gestão de liquidez em fundos de investimento e à interligação entre entidades e 

carteiras de investimentos, entre outros. 
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Supervisory Convergence Standing Committee 

O Supervisory Convergence Standing Committee (SCSC) elaborou peer reviews e iniciou uma reflexão 

sobre instrumentos de convergência de supervisão. No âmbito do seu papel de avaliação do modo como 

as diversas autoridades nacionais promovem a convergência de regulação e como é supervisionado o 

cumprimento do quadro legal e regulatório existente, concluíram-se dois exercícios de peer review: i) um 

relativo ao cumprimento das orientações da ESMA em matéria da supervisão do modo como é assegurada 

a correspondência entre os produtos de investimento recomendados aos investidores pelos intermediários 

financeiros e as reais necessidades, conhecimentos e situação financeira desses investidores; e ii) outro 

sobre o modo como os prospetos são aprovados pelas autoridades nacionais. Foram ainda iniciados dois 

exercícios que versam os temas da i) aplicação das linhas de orientação da ESMA relativamente à 

informação financeira e do ii) cumprimento das linhas de orientação da ESMA sobre a função de 

compliance nos intermediários financeiros.  

O SCSC iniciou uma reflexão sobre outros instrumentos de convergência que poderão ser desenvolvidos 

com a sua colaboração. Assim, estão a ser preparadas ações, envolvendo a ESMA e as autoridades 

nacionais, sobre temas de interesse comum para os supervisores europeus, como são os casos, por 

exemplo, dos métodos de supervisão baseados na avaliação do risco ou da supervisão da aplicação das 

normas legais e regulatórias existentes.  

 

Market Integrity Standing Committee 

No âmbito do Market Integrity Standing Committee (MISC), que se ocupa de temas relacionados com a 

integridade dos mercados, foram preparados e aprovados diversos projetos de regulamentos a submeter 

à Comissão Europeia, orientações e Q&A ligadas à entrada em vigor do novo regime europeu do abuso 

do mercado. O MISC promoveu a discussão, troca de informação e cooperação ligadas ao regime europeu 

do abuso de mercado e das vendas curtas.  

Foram desenvolvidos trabalhos preparatórios dos projetos de regulamentos destinados a concretizar o 

regulamento europeu dos índices de referência, preparados projetos de regulamentos (previstos nos arts. 

24.º e 25.º MAR) sobre cooperação, e elaborado o projeto de regulamento relativo à troca de informação 

sobre sanções, investigações e outras medidas adotadas (art. 33º MAR).   

Além disso, no âmbito do MISC foram elaboradas orientações sobre o novo regime de diferimento de 

divulgação da informação privilegiada, concretizando casos em que é legítimo o seu diferimento pelos 

emitentes e outros em que esse diferimento seria suscetível de induzir os investidores em erro (não sendo 

por isso admissível). Entre as orientações aprovadas contam-se as que respeitam ao novo regime das 
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sondagens de mercado (situações em que, no âmbito da preparação de operações de mercado, é legitima 

a transmissão de informação privilegiada) e as relativas à informação que deve ser divulgada nos 

mercados de derivados de commodities e nos mercados spot com os mesmos relacionados.     

Foi também mantida uma discussão tendente a obter um maior nível de convergência no domínio das 

práticas de mercado aceites pelas autoridades de supervisão nacionais, em especial no que respeita aos 

contratos de liquidez, tendo sido aprovado o projeto de opinião da ESMA sobre as práticas aceites no 

caso espanhol. No âmbito dos índices de referência foram tratados temas como a transparência dos 

métodos de cálculo dos índices ou das suas alterações, o registo e autorização dos administradores de 

índices e as regras aplicáveis aos contribuidores de informação para cálculo dos índices.   

 

Credit Rating Agencies Technical Committee  

O Credit Rating Agencies Technical Committee (CRA TC) assiste a ESMA nas funções que lhe são 

conferidas pelo Regulamento (CE) n.º 1060/2009 relativo às agências de notação de risco, em particular 

em matéria de política regulatória. Entre os trabalhos desenvolvidos salientam-se a preparação de projetos 

de normas técnicas de regulamentação, recomendações e orientações, de pareceres técnicos solicitados 

pela CE e a coordenação com outras instituições internacionais e reguladores de países terceiros.  

Em 2016, o CRA TC estabeleceu um padrão de técnicas quantitativas e qualitativas a utilizar pelas 

agências de notação de risco na verificação e na validação das suas metodologias. Estas orientações 

foram objeto de consulta pública em julho e publicadas em novembro. 

A ESMA lançou uma plataforma, a European Rating Platform, que disponibiliza ao público informação 

gratuita e atualizada sobre notações de risco, que complementa a informação estatística relativa à 

atividade das agências de notação de risco e ao desempenho das notações de risco (já divulgada através 

da base de dados CEREP). No âmbito da supervisão, a ESMA aplicou uma coima de 1,38 milhões de 

Euros a uma agência de notação registada na UE. 

 

Corporate Finance Standing Committee  

O Corporate Finance Standing Committee (CFSC) tem responsabilidades em temas relacionados com as 

Diretivas do Prospeto, da Transparência e dos Direitos dos Acionistas, e com governo das sociedades. 

Na área dos prospetos destacam-se os trabalhos que culminaram na divulgação da 26.ª versão das Q&A 

relativas ao prospeto, o relatório de peer review efetuado no âmbito da aprovação do prospeto, o relatório 

sobre a atividade de aprovação de prospetos na Europa em 2015 e a opinião da ESMA sobre a 

equivalência do regime do prospeto turco. 
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O ano foi também caracterizado pelos contributos da CMVM na discussão e no apoio à participação dos 

competentes organismos oficiais nacionais nos trabalhos de elaboração do Regulamento do Prospeto, 

que substituirá a atual Diretiva do Prospeto (Diretiva 2003/71/CE e subsequentes alterações). No âmbito 

deste processo legislativo, em dezembro foi alcançado um compromisso político entre o Parlamento 

Europeu, o Conselho e a Comissão sobre um projeto de Regulamento. Com base neste documento 

perspetivam-se diversos mandatos e prazos a cumprir pela ESMA, o que justificou a constituição de um 

grupo de trabalho dedicado, o PD3 Task Force, que a CMVM integra. 

 

Takeover Bids Network 

A CMVM também participa no Takeover Bids Network (TBN) que funciona em articulação com o CFSC. 

Este grupo, constituído por peritos nacionais responsáveis pela aplicação do regime e pelo 

acompanhamento das ofertas públicas de aquisição, partilha experiências de supervisão tendo em vista a 

harmonização de entendimentos e de práticas na aplicação das disposições nacionais de transposição da 

Diretiva das OPA. Os principais temas abordados pelo TBN centraram-se no modo de supervisionar as 

projeções e objetivos do oferente para a sociedade visada num cenário pós-OPA e na identificação das 

exceções ao dever de lançamento de OPA legalmente previstas em cada ordenamento jurídico. 

 

Investor Protection and Intermediaries Standing Committee 

O Investor Protection and Intermediaries Standing Committee (IPISC) trata nomeadamente as matérias 

relativas à proteção dos investidores na prestação de serviços financeiros, em particular regras de 

conduta, aptidão (suitability), distribuição de produtos de investimento e aconselhamento. Em 2016 o 

IPSIC debruçou-se sobretudo sobre a comercialização de determinados produtos, tendo emitido uma 

declaração sobre práticas de comercialização de produtos e instrumentos sujeitos à Diretiva BRRD, 

atualizado e emitido várias Q&A no âmbito do seu mandato. Este comité debruçou-se ainda sobre matérias 

como product governance, distribuição de CFD (contrats for diferences) e passaporte de serviços de 

investimento.  

       

Post-Trading Standing Committee   

O Post Trading Standing Committee desenvolveu trabalhos relativos à adoção do EMIR e do Regulamento 

(UE) 909/2014 (relativo à melhoria da liquidação de valores mobiliários na UE e às centrais de valores 

mobiliários - CSD). Em relação ao EMIR, 
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(i) foi apresentado o relatório final e a proposta final de Regulamento Delegado sobre troca bilateral 

de colateral, no âmbito das técnicas de mitigação de riscos previstas para derivados OTC que 

não sejam compensados junto de uma contraparte central. O regulamento foi publicado em 15 

de dezembro de 2016 (Regulamento Delegado 2016/2251 da Comissão, de 4 de outubro de 

2016); 

(ii) foi apresentado o “Final report on the possible systemic risk and cost implications of 

interoperability arrangements” para efeitos da elaboração pela CE do relatório anual de avaliação 

de eventuais riscos sistémicos e das implicações dos acordos de interoperabilidade em termos 

de custos; 

(iii) no âmbito das discussões sobre a possibilidade de alteração do período de liquidação utilizado 

pelas CCP para efeitos do cálculo da margem inicial para determinadas contas de segregação 

de clientes, foi apresentada proposta final de alteração do artigo 26.º (horizontes temporais para 

o período de liquidação) do RTS 153/2013. O Regulamento Delegado 2016/822, de 21 de abril 

de 2016, foi publicado em 26 de maio de 2016; 

(iv) foram publicadas normas técnicas de regulamentação relativas à obrigação de clearing 

centralizado em relação a CDS baseados em índices europeus sem tranches (Regulamento 

Delegado 2016/592, de 1 de março de 2016) e em relação a swaps de taxa de juro expressos em 

NOK, PLN e SEK (Regulamento Delegado 2016/1178, de 10 de junho de 2016); 

(v) no âmbito dos trabalhos com vista a uma aplicação harmonizada e consistente do EMIR nas 

várias jurisdições da UE, o documento de Q&A da ESMA foi atualizado por diversas vezes ao 

longo do ano. Em particular, foram prestados esclarecimentos quanto aos procedimentos a seguir 

em caso de default de um membro compensador, em relação à aplicação da designada obrigação 

de frontloading e das datas de entrada em vigor da obrigação de clearing centralizado e quanto 

à necessidade de classificação das contrapartes nas várias categorias previstas para efeitos da 

obrigação de compensação centralizada. 

Noutra vertente, foi aprovada a realização do segundo exercício de EU Wide Stress Tests sobre CCP (e a 

respetiva metodologia), a efetuar em 2017. Este exercício será mais abrangente que o anterior, incluindo 

igualmente as questões relativas ao risco de liquidez. Em 2016 foi também apresentado o relatório final do 

exercício de peer review efetuado pela ESMA sobre as práticas de supervisão seguidas pelas autoridades 

competentes quanto à verificação dos requisitos EMIR aplicáveis às CCP em relação a margens e colateral. 

Adicionalmente, tendo em vista contribuir para a aplicação harmonizada e consistente desta regulamentação, 

a ESMA emitiu opiniões sobre i) a aplicação pelas CCP dos conceitos previstos no artigo 27.º do RTS 
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153/2013 (relativos à possibilidade de redução da margem exigida no âmbito do designado portfolio 

margining), bem como para efeitos de aplicação de uma redução superior ao cap previsto naquele RTS; e ii) 

a aplicação dos artigos 15.º (extensão das atividades e serviços) e 49.º (alterações significativas de modelos 

e parâmetros de risco), ambos do EMIR, com impacto no funcionamento dos Colégios EMIR das CCP. 

No âmbito dos trabalhos relacionados com a adoção do regulamento aplicável à liquidação e aos CSD, foi 

estabelecida um grupo de trabalho com o objetivo de preparar e apresentar orientações relacionadas com o 

acesso à atividade e sobre o tratamento a conferir em relação a situações de default, e ainda um conjunto de 

Q&A com o intuito de clarificar e contribuir para uma abordagem consistente e harmonizada dos requisitos 

constantes deste regulamento.  

 

Secondary Market Standing Committee 

A atividade do Secondary Markets Standing Committee ficou centrada na finalização dos projetos de 

normas técnicas de regulamentação e de execução no âmbito da MiFID II/MiFIR e na elaboração de Q&A 

e orientações, designadamente nas matérias de transparência pré-negociação e de estruturas de 

mercado.   

 

Corporate Reporting Standing Committee  

A atividade do Corporate Reporting Standing Committee (CRSC) concentra-se nas matérias relativas ao 

reporte financeiro, auditoria, enforcement da aplicação das IFRS, reporte de informação no âmbito da 

Diretiva da Transparência por entidades emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em 

mercado regulamentado e armazenamento de informação regulamentada. Entre as atividades 

desenvolvidas destacam-se a preparação de uma peer review sobre as orientações da ESMA relativas à 

aplicação dos requisitos em matéria de informação financeira; a preparação do “Methodological framework 

regarding NCAs cooperation on certain elements of the TD”, desenvolvido na sequência do exercício de 

mapeamento realizado sobre a aplicação da Diretiva da Transparência; a elaboração de cartas de 

comentários aos projetos de alteração das IFRS publicados pelo IASB; a preparação de statements sobre 

a implementação da IFRS 9 (instrumentos financeiros) e da IFRS 15 (rédito de contratos com clientes); o 

estabelecimento de prioridades de enforcement relativas às demonstrações financeiras de 2016; e a 

elaboração das normas técnicas de regulamentação sobre o European Single Electronic Reporting 

Format, tendo sido publicado o respetivo feedback statement.  
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Foram ainda constituídos grupos de trabalho temporários para analisar a aplicação das orientações sobre 

indicadores alternativos de desempenho utilizados em documentos divulgados pelos emitentes e para o 

desenvolvimento de um estudo temático sobre a IFRS 13 (mensurações pelo justo valor). 

 

Commodity Derivatives Task Force 

Os trabalhos desenvolvidos estiveram relacionados com os requisitos previstos na DMIF II (Diretiva 

2014/65/UE) relativos ao regime dos limites das posições em derivados sobre mercadorias e à comunicação 

das posições em derivados de mercadorias, licenças de emissão e seus derivados. Assim, foi 

i) apresentado o relatório de análise quanto aos requisitos previstos na proposta do RTS n.º 20 - 

Ancillary Activity, em particular no que respeita aos critérios para efeitos de consideração do 

caráter auxiliar da atividade desenvolvida em derivados sobre mercadorias; 

ii) apresentada uma proposta relativa às normas técnicas de execução, que concretizam o conteúdo 

e o formato da informação a publicar e a reportar pelas plataformas de negociação e a reportar 

pelos intermediários financeiros, relativa às posições em derivados de mercadorias, licenças de 

emissão e seus derivados, nos termos do artigo 58.º da DMIF II; 

iii) elaborado um conjunto de perguntas e respostas que contribuem para a clarificação e a aplicação 

harmonizada dos conceitos e requisitos previstos nos RTS 20 e 21 (regime dos limites às 

posições, atividade auxiliar e reporte de posições); 

iv) apresentada uma proposta de emissão faseada dos limites às posições, de modo a que os 

agentes de mercado possam fazer os ajustamentos necessários ao cumprimento destes 

requisitos a partir da sua data de entrada em vigor. 

 

European Enforcement Coordination Sessions 

No âmbito deste grupo de trabalho, as autoridades competentes nacionais do espaço económico europeu 

partilham conhecimentos e experiências sobre o enforcement desenvolvido nas respetivas jurisdições em 

relação a informação financeira. O objetivo último é o de promover a harmonização das práticas de 

supervisão com vista à convergência das decisões de enforcement e à consistência da aplicação das 

normas aplicáveis de reporte financeiro. 
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IFRS Project Group 

A CMVM participa no IFRS Project Group (IFRS PG), cujo principal objetivo é acompanhar, discutir e 

participar na evolução das IFRS e em outros assuntos relacionados com informação financeira. O grupo 

discute e emite documentos divulgados pelos principais organismos europeus e internacionais com 

responsabilidades na elaboração de normas contabilísticas e de relato financeiro (IFRS Foundation, 

International Accounting Standards Board, IFRS Interpretations Committee e European Financial 

Reporting Advisory Group).  

 

Audit Working Group  

O Audit Working Group (AWG), constituído sob a égide do CRSC, tem por missão assessorar a ESMA na 

sua intervenção no Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB), facultando a perspetiva 

do regulador do mercado em assuntos relacionados com a auditoria. 

De entre as atividades do AWG destaca-se a preparação de uma carta de comentários ao projeto do 

International Auditing and Assurance Standards Board’s (IAASB) denominado “Enhancing Audit Quality in 

the Public Interest: A focus on Professional Scepticism, Quality Control and Group Audits (Overview of the 

Invitation to Comment)”, bem como o exercício de avaliação da implementação das estruturas de 

supervisão de auditores nos diversos Estados Membros, na sequência da reforma legislativa da auditoria 

na UE. 

 

Investment Management Standing Committee e Operational Working Group  

O Investment Management Standing Committee (IMSC) e o respetivo Operational Working Group têm 

como principal tarefa a elaboração de normas técnicas de execução e de regulamentação relativas às 

diretivas e regulamentos da UE na área da gestão do investimento coletivo, tendo sido concluído em 2016 

o parecer quanto ao alargamento do passaporte AIFMD a países terceiros. 

O grupo atualizou e divulgou Q&A relativas às diretivas AIFMD e UCITS, e aos Regulamentos EuSEF e 

EuVECA. Teve lugar a preparação e divulgação de orientações sobre remuneração ao abrigo da UCITS, 

e sobre políticas de remuneração sãs ao abrigo da UCITS e da AIFMD. A análise da evolução do mercado 

europeu de gestão de ativos esteve também presente, através, nomeadamente, da preparação e da 

realização de consultas públicas sobre segregação de ativos, serviços de custódia e categorias de 

unidades de participação. 
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IT Management and Governance Technical Committee 

Desde a criação da ESMA que a equipa de IT tem desenvolvido sistemas de informação que suportam a 

atividade regulatória, os processos administrativos e os processos de negócio (supervisão, gestão de 

informação e análise de risco) da organização. A CMVM participa nas reuniões regulares deste grupo, e 

adota localmente os requisitos definidos naquela sede. Em 2016 destaca-se o trabalho efetuado ao nível 

da operacionalização do MiFIR, da MiFID II e do EMIR. 

 

Financial Innovation Standing Committee 

O Financial Innovation Standing Committee (FISC) tem como missão monitorizar as atividades 

relacionadas com a inovação financeira ao nível dos instrumentos financeiros, dos serviços ou dos 

comportamentos das entidades que atuam nos mercados financeiros e avaliar o potencial de risco para os 

investidores, mercados e estabilidade financeira. O FISC possui um Consultative Working Group, 

composto por representantes de associações de investidores, entidades gestoras de mercados 

regulamentados, intermediários financeiros e académicos com trabalho relevante na área da inovação 

financeira.  

Uma parte importante da atividade foi dedicada à definição dos procedimentos das Autoridades 

Competentes Nacionais e da ESMA, no contexto do artigo 39.º e seguintes do MiFIR, para poderem adotar 

medidas de limitação ou interrupção da comercialização de instrumentos financeiros, e o continuado 

acompanhamento das iniciativas relacionadas com o FinTech e o RegTech, com o objetivo de percecionar 

a evolução do setor tecnológico com impacto potencialmente relevante na área dos mercados e serviços 

financeiros. O financiamento colaborativo e as distributed ledger technologies continuaram a ser 

monitorizados, e foi dedicada especial atenção aos temas da realidade virtual, da realidade aumentada e 

da inteligência artificial, e aos seus potenciais impactos nas atividades de intermediação financeira. 

Nas atividades prosseguidas nos mercados dos Estados Membros tem-se observado uma generalizada 

preocupação com a agressividade da comercialização de CFD e opções binárias, com múltiplos ativos 

subjacentes. Essa comercialização tem tido como alvo os investidores não profissionais, muitos dos quais 

não possuem meios para uma perceção adequada dos riscos inerentes, e invariavelmente têm sido 

registadas perdas patrimoniais proporcionalmente significativas para esses investidores. O FISC analisou 

as iniciativas adotadas em diversos Estados Membros, de que são exemplo a adoção de medidas 

legislativas ou regulamentares que implicaram a proibição ou restrição da comercialização de 

determinados instrumentos financeiros junto de investidores não profissionais. 
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3.4.1.2. Participação na IOSCO 

Na sequência da aprovação pela IOSCO da Orientação Estratégica 2015-2020, durante o ano esta 

organização internacional abordou questões relativas à proteção dos investidores de retalho, aos riscos 

cibernéticos, à liquidez dos mercados secundários de obrigações de empresas, aos princípios da IOSCO 

para índices financeiros de referência, à resiliência e recuperação de CCP e à supervisão dos auditores 

pelos comités de auditoria, entre outros. 

A IOSCO aprovou em maio o texto do Enhanced Multilateral Memorandum of Understanding (Enhanced 

MMoU) relativo à cooperação internacional e à troca de informação, um instrumento adicional ao 

Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU), cuja adoção pelos reguladores foi tida como oportuna 

e necessária face à inovação tecnológica e aos desenvolvimentos regulatórios ocorridos nos últimos anos. 

O Enhanced MMoU prevê poderes adicionais dos reguladores para reforço da dissuasão de condutas de 

atuação ilícita nos mercados financeiros transfronteiriços, de que se salientam a obtenção e partilha de 

documentos de auditoria, a obrigatoriedade de comparência de uma pessoa para prestação de 

testemunho, a prestação de assistência no congelamento de bens (direta ou indiretamente) e a obtenção 

de registos de prestadores de serviços de internet e telefónicos (excluindo o conteúdo das comunicações).   

A CMVM participa nos trabalhos do MMoU Screening Group, grupo que avalia as candidaturas das 

autoridades de supervisão membros da IOSCO a signatárias do MMoU, e é membro de uma das sete 

equipas de verificação que têm por missão a avaliação técnica da conformidade da regulamentação em 

vigor nas jurisdições dos candidatos à assinatura do MMoU em matéria de cooperação internacional e 

enforcement. A CMVM é responsável pela coordenação da avaliação de duas jurisdições candidatas à 

assinatura do MMoU, contribuindo também para as recomendações feitas pelo Screening Group de 

aceitação, ou não, das candidaturas que vão sendo analisadas e processadas. O trabalho deste grupo 

inclui ainda a avaliação preliminar de propostas de legislação tendentes ao cumprimento do MMoU.  

 

Comité Regional Europeu 

A CMVM deu continuidade à participação no Comité Regional Europeu (CRE), onde são debatidas 

questões estratégicas, organizativas e técnicas decorrentes do trabalho desenvolvido pelos vários comités 

que integram a IOSCO sob a coordenação do seu órgão decisório (Board), e ainda temas com especial 

relevância para a região da Europa. Entre as matérias discutidas são de destacar a gestão de ativos 

(liquidez, gestão de risco e alavancagem), regras de conduta, riscos da comercialização junto de 

investidores de retalho de produtos OTC com elevada alavancagem e os desafios colocados pelas novas 

tecnologias utilizadas nos mercados financeiros. A discussão regular dos riscos e tendências emergentes 
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nos mercados financeiros e dos desenvolvimentos regulatórios nas jurisdições que integram o CRE 

também prosseguiu.  

 

Committee on Enforcement and Exchange of Information 

O Committee on Enforcement and Exchange of Information é o grupo técnico da IOSCO responsável pelo 

tratamento de questões relacionadas com a troca de informação e cooperação internacional entre 

autoridades de supervisão, sendo mantido um diálogo regular com determinadas jurisdições não membros 

da IOSCO no sentido de elevar os respetivos padrões e práticas de cooperação transnacional. Algumas 

dessas jurisdições aderiram ao MMoU da IOSCO ou a programas de assistência técnica tendentes à 

adequação dos enquadramentos regulatórios aos requisitos de cooperação e troca de informação 

estabelecidos no MMoU, no âmbito do diálogo que é mantido em articulação com o Secretariado da 

IOSCO. Outros trabalhos mais recentemente desenvolvidos por este grupo dizem respeito às áreas de 

cloud computing / review of regulatory enforcement risks, ao reconhecimento mútuo de sanções impostas 

pelas autoridades reguladoras do mercado e aos poderes dos reguladores financeiros de obtenção de 

testemunhos e declarações a pedido de contrapartes estrangeiras.   

 

Committee on Investment Management 

Em 2015 foram criados três grupos de trabalho no seio deste comité (SWG 1 – Data Gaps, SWG 2 – 

Liquidity Management e SWG 3 – Loan Origination Funds), os quais continuaram a determinar a orientação 

do trabalho desenvolvido ao longo de 2016. No âmbito do mandato do SWG 1 e no que respeita aos fundos 

de investimento, identificou-se um conjunto de informação cuja recolha pelos supervisores deve ser 

melhorada de modo a permitir uma monitorização de riscos mais eficiente e um entendimento mais 

aprofundado de certos assuntos específicos do setor, e foi dada prioridade à informação sobre organismos 

de investimento coletivos abertos, contas de gestão separadas e fundos alternativos.  

No âmbito do SWG 2, foi publicado o relatório da consulta sobre as boas práticas da dissolução voluntária 

de fundos de investimento. Do ponto de vista da proteção do investidor, o relatório destaca a necessidade 

da previsão dos procedimentos de dissolução devido ao impacto significativo em termos de custos e de 

capacidade de resgate em tempo útil. Foi igualmente publicado o relatório final sobre boas práticas em 

termos de comissões e encargos dos organismos de investimento coletivo, que identifica 23 bons 

exemplos internacionais a seguir nesta área.  
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O SWG 3 foi criado com o objetivo de analisar os fundos de créditos. Sendo uma área inovadora, com 

caraterísticas especiais e que ganha cada vez mais importância, foi lançado um questionário entre 

jurisdições do Committee on Investment Management para a recolha de informação relativa a práticas já 

existentes e a experiências relacionadas com estes fundos. 

 

Committee on Emerging Risks  

Continuaram os trabalhos de identificação, avaliação e acompanhamento de riscos emergentes e 

sistémicos nos mercados financeiros, que culminaram com a publicação do Securities Markets Risk 

Outlook 2016. O Committee on Emerging Risks (CER), que a CMVM integra, prosseguiu igualmente a 

análise e construção de indicadores úteis ao acompanhamento do risco sistémico e a colaboração com o 

FSB neste e noutros domínios, de que são exemplo o financiamento através do mercado de capitais 

(market based financing), a mitigação de risco na gestão coletiva de ativos e o risco cibernético. 

Adicionalmente, foram desenvolvidos trabalhos de análise do mercado de dívida privada e foi iniciado um 

relatório sobre FinTech que tem por objetivo contribuir para a discussão, no seio da IOSCO, sobre 

princípios e regulação apropriados às diferentes áreas e atividades do FinTech. Foi ainda efetuada um 

questionário, entre os membros do CER, no âmbito da gestão de ativos com o objetivo de avaliar a 

informação que é recolhida pelas várias autoridades de supervisão mundiais, identificar lacunas de 

informação para fins de supervisão e comparar as diferentes tecnologias, plataformas e padrões no reporte 

regular de informação nesta área. 

 

Committee on Issuer Accounting, Audit and Disclosure 

A CMVM apresentou a sua candidatura ao Comité 1 – Sub C – Auditing, tendo a sua participação sido 

aceite em novembro de 2016. Nas reuniões deste Comité são abordados assuntos relacionados com 

contabilidade, auditoria e informação reportada pelos emitentes.  

 

3.4.1.3. Participação no Comité Europeu de Risco Sistémico 

O Comité Europeu de Risco Sistémico (CERS) foi constituído em dezembro de 2010 e é responsável pela 

supervisão macroprudencial do sistema financeiro europeu. A sua atividade contribui para a prevenção e 

a mitigação do risco sistémico e para a estabilidade financeira na UE, bem como para o funcionamento 

regular do mercado interno, assegurando o contributo sustentável do setor financeiro para o crescimento 

económico. O CERS integra o Sistema Europeu de Supervisão Financeira, em conjunto com a ESMA, a 
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EBA e a EIOPA.  

O General Board do CERS, do qual o presidente do Conselho de Administração da CMVM é membro, é 

o principal órgão da instituição. Entre as diversas atividades desenvolvidas conta-se a identificação e 

análise dos riscos emergentes e sistémicos para o sistema financeiro, que culminou com a publicação 

trimestral do ESRB Risk Dashboard. Ainda em resultado das análises efetuadas, em particular no que 

respeita ao setor imobiliário, o CERS emitiu uma recomendação destinada a colmatar lacunas 

remanescentes na recolha de informação, de modo a estabelecer um quadro mais harmonizado para 

acompanhar a evolução dos mercados imobiliários na UE. Foram também emitidos um conjunto de alertas 

específicos para oito países sobre vulnerabilidades de médio prazo no setor imobiliário residencial. As 

principais vulnerabilidades identificadas dizem respeito ao endividamento crescente e à capacidade de as 

famílias reembolsarem a sua dívida hipotecária ou à dinâmica de valorização ou de preços dos imóveis 

residenciais.  

O CERS colaborou com a ESMA, a EBA e a EIOPA na definição de cenários para a realização de testes 

de stress nos setores respetivos, analisou as medidas macroprudenciais adotadas em diversos países e 

ainda questões macroprudenciais e alterações estruturais relacionadas com o ambiente de baixas taxas 

de juro e de inflação existentes nos anos mais recentes, bem como os desenvolvimentos em matéria do 

financiamento da economia através do mercado e sobre o mercado OTC de derivados de crédito. A CMVM 

esteve também representada no Comité Técnico Consultivo do CERS. 

 

3.4.2. Colégio de Reguladores  

Colégio de Reguladores da NYSE Euronext 

O Colégio de Reguladores da Euronext (CoR) tem como objetivo a supervisão harmonizada da atividade 

da Euronext NV exercida através de entidades gestoras de mercados regulamentados localizadas em 

cada um dos países que integram o Colégio (em Portugal, a Euronext Lisbon e a Interbolsa). A supervisão 

coordenada rege-se por um memorando de entendimento celebrado entre a CMVM e as autoridades 

congéneres da Bélgica (FSMA), França (AMF), Holanda (AFM) e Reino Unido (FCA). O CoR é composto 

pelo Comité de Presidentes que tem como função a tomada de decisões nos termos do memorando de 

entendimento, pelo Comité de Direção que tem como função apoiar, colaborar e implementar as decisões 

tomadas pelo Comité de Presidentes, bem como a tomada de decisões por este delegadas, e por dois 

Grupos de Trabalho (WP3 e WP7) que respondem perante o Comité de Direção e estão focados na 

supervisão da atividade operacional da Euronext. A CMVM presidiu ao CoR no primeiro semestre de 2016. 
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A estratégia da Euronext e os desafios colocadas pelo ambiente competitivo em que opera foram 

analisados e discutidos, e foi monitorizado o seu desempenho prudencial e a atividade corrente. São de 

salientar as análises efetuadas à atividade de post-trading, a adaptação à DMIF 2 e ao RMIF, a evolução 

do processo de restruturação empresarial da Euronext (com particular incidência na Euronext Paris e na 

Euronext Technologies) e a concentração no Porto da Euronext Technologies. Os temas do controlo 

interno e da segurança informática foram também discutidos com os órgãos próprios da Euronext.  

No âmbito do WP3, que tem como objeto a análise das regras harmonizadas da Euronext, e no que se 

refere ao mercado a contado, relevam-se as iniciativas relacionadas com waivers para os requisitos de 

transparência nos termos da DMIF I, o desenvolvimento de diversas funcionalidades de negociação de 

ordens de investidores profissionais e não profissionais, e ajustamentos decorrentes do anúncio de 

eventos societários. Foram várias as iniciativas relativas ao mercado de derivados, entre as quais a 

introdução de novas funcionalidades na negociação de opções sobre mercadorias e a introdução da 

possibilidade de execução de estratégias customizadas. Adicionalmente, dada a entrada em vigor da 

DMIF 2 e da RMIF em 3 de janeiro de 2018, foi iniciada a análise das regras harmonizadas que requerem 

alteração e desenvolvimentos informáticos. A entrada em vigor do Regulamento relativo ao abuso de 

mercado (MAR) e o requisito obrigatório de Legal Entity Identifier (LEI) atribuído aos emitentes para efeitos 

de reporte proveniente do MAR e do RMIF também foram examinados em virtude do seu impacto nas 

regras harmonizadas da Euronext e dos mercados Alternext. 

O WP7 tem como objeto a análise da estrutura organizativa e de recursos humanos, dos meios técnicos 

afetos ao funcionamento dos mercados, dos mecanismos de controlo e da segurança dos sistemas 

informáticos utilizados como suporte às plataformas de negociação da Euronext, bem como da atividade 

de contraparte central e compensação. Neste contexto, foi analisado o plano de restruturação empresarial 

da Euronext, concluído no terceiro trimestre de 2016, e o processo de transferência do centro de 

tecnologias de informação Euronext Technologies para o Porto, cuja conclusão está prevista para 2017. 

O WP7 monitorizou igualmente o projeto que visa a migração da atual plataforma de negociação (UTP) 

para uma nova plataforma. Por outro lado, tendo em conta a entrada em vigor da DMIF 2 e do RMIF, foram 

identificadas as adaptações necessárias para dar cumprimento aos requisitos aí previstos. No âmbito do 

post-trading, é de destacar a análise efetuada para a não objeção do CoR à aquisição pela Euronext de 

20% do capital da European Central Counterparties N.V (“EuroCCP”).  

 

Conselho de Reguladores do MIBEL 

O Conselho de Reguladores do MIBEL (CR MIBEL) é composto pelas entidades supervisoras dos 

mercados de capitais e de energia de Portugal (respetivamente, a CMVM e a Entidade Reguladora dos 
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Serviços Energéticos - ERSE) e de Espanha (a Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV e a 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia – CNMC, respetivamente). O CR MIBEL exerce a 

sua atividade através do Comité de Presidentes e do Comité Técnico. 

Nas reuniões regulares do CR MIBEL foram analisadas de forma contínua a evolução do Mercado Ibérico 

de Eletricidade, na dupla vertente de mercados à vista e a prazo, bem como da gestão da interligação 

entre Portugal e Espanha. O CR MIBEL tem analisado o impacto da transição do atual modelo de 

atribuição a prazo da capacidade de interligação entre Portugal e Espanha para a plataforma de atribuição 

única a nível europeu (conforme resulta do Regulamento (UE) 2016/1719). Atualmente, o mecanismo 

transitório assenta em leilões de direitos financeiros de utilização da capacidade de interligação, 

designados de Financial Transmission Rights, realizados na plataforma do OMIP - Pólo Português, SGMR, 

SA e objeto de compensação e liquidação pela OMIClear, CC, SA. As iniciativas regulatórias, nos setores 

energético e financeiro da UE, com relevância significativa para o funcionamento do MIBEL foram 

igualmente objeto de análise e acompanhamento. 

 

3.4.3. Outras Participações Internacionais  

Instituto Ibero-Americano de Mercados de Valores 

O Instituto Ibero-Americano de Mercados de Valores (IIMV) integra as autoridades de supervisão dos 

mercados de valores ibero-americanas. O IIMV foi criado com o objetivo de divulgar os enquadramentos 

jurídicos destes países e das respetivas estruturas de regulação, fomentar a sua harmonização e expandir 

a cooperação e a troca de informação entre os supervisores de modo a assegurar o desenvolvimento de 

mercados de instrumentos financeiros transparentes e íntegros.  

As atividades do Instituto continuaram centradas na formação presencial e online, onde foram tratadas 

matérias como o financiamento das PME através do mercado de instrumentos financeiros, o governo das 

sociedades, a inspeção e vigilância, a supervisão eletrónica e a supervisão baseada no risco.   

 

OECD Corporate Governance Committee 

A CMVM representa Portugal no Corporate Governance Committee (CGC) da OCDE desde 2001 e 

integra, desde 2008, o respetivo Comité Executivo. Em novembro de 2016, a Presidente do Conselho de 

Administração da CMVM foi nomeada vice-presidente do CGC em representação de Portugal. 
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Após a aprovação dos Princípios Sobre o Governo das Sociedades, emitidos em 1999 e revistos em 2004 

e 2015, em 2016 foi revista a metodologia de avaliação do cumprimento desses princípios. Em abril de 

2016 foram discutidos os progressos da Colômbia na adoção das recomendações e conclusões em sede 

de governação societária e em novembro foram avaliados os progressos da Lituânia no mesmo âmbito 

com vista à sua adesão à OCDE. Paralelamente, foi conduzida uma avaliação dos progressos do Chile 

na sequência da respetiva adesão à OCDE. 

 

G20/OCDE Task Force on Institutional Investors and Long Term Investment 

A CMVM participou nas reuniões deste grupo de trabalho que acompanha a adoção dos High-Level 

Principles on Long Term Investment by Institutional Investors, aprovados pelo G20 em 2013. Este conjunto 

de princípios aborda matérias relacionadas com o desenvolvimento de alternativas de financiamento a 

longo prazo para as PME, o recurso a instrumentos do mercado de capitais e o maior envolvimento de 

investidores institucionais.  

Em setembro os líderes do G20 i) adotaram o documento G20/OECD Guidance Note on Diversification of 

Financial Instruments for Infrastructure and SMEs, preparado pelo grupo de trabalho, onde são 

apresentadas orientações relativas a medidas a tomar no sentido de diversificar os instrumentos de 

financiamento de infraestruturas e PME, com particular ênfase no financiamento através de capitais 

próprios, e ii) reiteraram o mandato de identificação de abordagens eficazes para a implementação dos 

Princípios. Foram preparados inquéritos dirigidos aos países que compõem o G20 tendo em vista o 

apuramento de boas práticas a considerar na adoção das referidas orientações, com base nas 

experiências dos países em questão. O grupo tratou ainda temas relacionados com green finance, governo 

societário de PME, investimento de longo prazo, investidores institucionais, entre outros. 

 

European Corporate Governance Codes Network 

A European Corporate Governance Codes Network tem como principal objetivo a discussão de ideias e a 

partilha de boas práticas relativas a questões de governo societário de empresas cotadas. A CMVM integra 

esta rede, que partilha com regularidade informação relativa ao conteúdo, adoção e monitorização dos 

códigos de governo das sociedades com as autoridades europeias e com outras partes interessadas.  
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European Audit Inspection Group  

A CMVM assegurou a representação no European Audit Inspection Group (EAIG), grupo constituído pelos 

organismos europeus de supervisão dos auditores que tem como principais objetivos sensibilizar e 

promover o debate sobre matérias relevantes identificadas no âmbito da atividade de supervisão e a 

cooperação e a coerência nas práticas de controlo de qualidade utilizadas nos diferentes Estados 

Membros. O grupo partilha práticas de supervisão e a natureza das exceções identificadas nos controlos 

efetuados pelos membros, e promove o diálogo com entidades como os organismos responsáveis pela 

emissão das normas internacionais (International Auditing and Assurance Standards Board e International 

Ethics Standards Board for Accountants) e representantes das firmas de auditoria. 

A CMVM esteve envolvida em vários projetos do EAIG, entre os quais o carregamento da base de dados 

com as principais exceções detetadas nas ações de controlo de qualidade realizadas nas sociedades 

nacionais das dez maiores redes de auditoria europeias, a continuação do desenvolvimento e atualização 

da metodologia comum a adotar pelos membros nos controlos de qualidade sobre auditores de entidades 

de interesse público e reuniões individuais com representantes de cada uma das maiores redes europeias 

de auditoria para análise e discussão das causas da ocorrência das exceções detetadas pelos vários 

supervisores europeus nessa rede e das medidas que adotaram para evitar reincidências. 

A CMVM colaborou na análise dos projetos de normas colocados em consulta pública por standard setters 

internacionais com vista à sua subscrição das cartas de comentários do EAIG, de que são exemplo os 

projetos submetidos a consulta pública pelo International Ethics Standards Board for Accountants. Foram 

ainda discutidas as alterações ao modelo de relatório de auditoria decorrentes da nova legislação 

europeia, com vista a concertar o conteúdo e a apresentação dos relatórios a emitir no futuro. Com a 

entrada em vigor da nova regulamentação europeia de auditoria, foram registadas alterações na estrutura 

de cooperação e na coordenação das atividades de supervisão ao nível da UE. Assim, em julho foi criado 

o CEAOB e um conjunto de subgrupos onde se inclui o subgrupo de inspeções que, entre outras funções, 

passará a assegurar grande parte das atividades até então desenvolvidas pelo EAIG.  

 

Committee of European Auditing Oversight Bodies 

O Committee of European Auditing Oversight Bodies foi constituído em julho de 2016, e corporizou a 

reforma das organizações comunitárias na área da coordenação da supervisão de auditoria. O CEAOB 

tem como missão contribuir para a efetiva cooperação entre as autoridades competentes da UE, e é 

composto por cinco sub-grupos: Inspections, Market Monitoring, Enforcement, International Auditing 

Standards e International Equivalence and Adequacy. A CMVM participa em três destes sub-grupos: i) 

Inspections, cujo mandato é facilitar a troca de informações, melhores práticas e convergência na área do 
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controlo de qualidade, e pretende contribuir para a convergência da supervisão na área das inspeções 

tendo em vista alcançar melhor qualidade de auditoria; ii) Market monitoring, cujo mandato é monitorizar 

a qualidade e a concorrência do mercado de auditoria; e iii) Enforcement, que tem como mandato facilitar 

a troca de informações na área de investigações e sanções. Com a criação do CEAOB foram extintos o 

EGAOB e o EAIG. 

 

International Forum of Independent Audit Regulators 

Com a assunção dos poderes de supervisão de auditoria a CMVM passou a integrar, desde o início de 

2016, o International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR). O CNSA foi, até à sua extinção, 

membro do IFIAR, tendo-lhe sucedido a CMVM. O IFIAR agrega os organismos responsáveis pela 

supervisão de auditoria e visa partilhar experiências na supervisão de auditoria, promover a cooperação 

e a coordenação da supervisão de auditoria e facultar uma plataforma de comunicação com outros 

organismos internacionais com mandatos similares.   

O IFIAR reúne todos os seus membros numa sessão anual e em grupos de trabalho temáticos. Em 2016 

a CMVM participou no plenário anual, nos workshops de Inspections e de Enforcement e no grupo de 

trabalho de Enforcement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


