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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 Negociação  

Enquanto autoridade competente para a supervisão do cumprimento dos deveres impostos pelo 

Regulamento n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo aos derivados do mercado de 

balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (EMIR) às contrapartes não financeiras62, 

a CMVM deu continuidade aos trabalhos iniciados no ano anterior, e efetuou visitas às instalações de 

quatro contrapartes não financeiras nacionais. Estas ações presenciais tiveram como propósito verificar a 

adaptação das entidades aos deveres previstos no EMIR e na regulamentação conexa, e identificar as 

principais dificuldades no cumprimento das regras impostas. 

Adicionalmente, com o objetivo de identificar e caraterizar as contrapartes não financeiras sujeitas à sua 

supervisão no âmbito do EMIR, foi criada uma base de dados com todas as contrapartes não financeiras 

portuguesas detentoras de um código LEI – Legal Entity Identifier. Foi enviado um questionário às 814 

entidades identificadas, que constituiu uma autoavaliação ao cumprimento das obrigações a que estas 

entidades estão sujeitas. O questionário solicitava informação sobre a atuação destas entidades em 

contratos de derivados, com detalhe quanto ao tipo de negociação (mercado regulamentado e/ou OTC) e 

quanto ao tipo de contratos de derivados e respetivos subjacentes. No que respeita ao cumprimento das 

obrigações resultantes do EMIR, o questionário versou sobre i) a obrigação de compensação centralizada 

(junto de uma contraparte central) de contratos de derivados OTC; ii) a obrigação de adoção de técnicas 

de mitigação de riscos para contratos derivados OTC que não sejam compensados centralmente; iii) a 

obrigação de reporte de informação das transações sobre todos os contratos de derivados aos repositórios 

                                                      

62 Através do Decreto-Lei n.º 40/2014, de 18 de março, que assegura a execução em Portugal do EMIR, bem como 

dos respetivos atos delegados e atos de execução, a CMVM foi designada a autoridade competente para a 

supervisão do cumprimento dos deveres impostos por aquele Regulamento às contrapartes que sejam organismos 

de investimento coletivo e empresas de investimento sujeitos à sua exclusiva supervisão, às contrapartes não 

financeiras, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações. 
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de transações, e iv) as principais dificuldades sentidas com a adoção desta regulamentação. Em paralelo, 

a CMVM realizou duas sessões de esclarecimento junto de contrapartes não financeiras, onde foram 

prestados esclarecimentos sobre os requisitos impostos pelo EMIR. 

A CMVM prosseguiu os trabalhos de ligação aos seis Repositórios de Transações atualmente registados 

junto da ESMA. A conclusão deste processo possibilitará a obtenção da informação sobre os reportes 

efetuados pelas contrapartes nacionais relativos a derivados negociados em plataformas sujeitas à 

supervisão da CMVM e/ou derivados com impacto no funcionamento do mercado português, de modo a 

poder validar o cumprimento dos deveres previstos no EMIR e regulamentação conexa. 

Por fim, importa referir que, dado que em Portugal foram designadas três autoridades (Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários, Banco de Portugal e Associação de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões) competentes para a supervisão dos deveres do EMIR, de acordo com a repartição de 

competências operada no Decreto-Lei n.º 40/2014, de 18 de março, o Conselho Nacional de Supervisores 

Financeiros criou um grupo de trabalho para acompanhamento da adoção do EMIR em Portugal e para 

garantir uma supervisão harmonizada. Nas cinco reuniões efetuadas em 2015, o grupo debateu o processo 

de ligação das autoridades competentes aos Repositórios de Transações, a definição e o desenvolvimento 

das metodologias de supervisão prosseguidas por cada autoridade competente e as propostas de normas 

técnicas de regulamentação no contexto EMIR relativas ao dever de compensação (clearing) centralizada, 

à troca bilateral de garantias e ao reporte de transações. 

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. No âmbito da supervisão prudencial a CMVM verifica:  

i) O cumprimento das regras prudenciais relativas à situação económico financeira e a evolução da 

atividade das entidades gestoras; 

ii) 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; 

iii) Os sistemas de controlo interno adotados;  

iv) Os valores à guarda no âmbito de fundos de garantia promovidos e geridos pela Euronext Lisbon; 

e 

v) O cumprimento dos deveres de informação.  
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No que respeita à atividade destas entidades, foram analisados os projetos de alteração de regras de 

funcionamento dos mercados e dos sistemas por si geridos, apresentados pelas entidades gestoras. Em 

concreto, destacam-se as atividades a que se reportam os próximos parágrafos em relação a cada 

entidade gestora sujeita à supervisão da CMVM. 

 

Euronext Lisbon 

Foram objeto de averbamento ao registo diversas propostas de alteração das regras de funcionamento 

dos mercados e dos sistemas geridos pela Euronext Lisbon, destacando-se as alterações nos mercados 

de derivados e ao enquadramento aplicável a transações pré-negociadas. Nos mercados a contado foram 

introduzidos ajustamentos nos mecanismos de salvaguarda de negociação e no regime de colocações 

particulares de valores mobiliários representativos de dívida. 

 

OMIP 

O Mercado de Derivados do MIBEL (OMIP) apresentou propostas de alteração de regras que permitem a 

inclusão da possibilidade de negociação no dia anterior à entrega dos contratos day-ahead para os futuros 

com entrega financeira admitidos à negociação no mercado de derivados do MIBEL. A análise desta 

proposta focou-se nas consequências do prolongamento da negociação, incluindo a véspera de entrega, 

dadas as caraterísticas de funcionamento do mercado à vista. 

No que respeita aos contratos Mini Swap SPEL Solar e Mini Swap PTEL Base no OMIP, foram analisadas 

as regras (novas e alteradas) que permitiram a respetiva admissão à negociação. Em particular, foram 

estudadas as consequências resultantes do novo ativo subjacente (energia fotovoltaica), as regras de 

determinação do novo índice SPEL Solar e as características específicas deste contrato. Nestes contratos 

“mini” o ativo subjacente é o fornecimento/receção de energia elétrica correspondente a uma instalação 

de potência de 0,1 MW durante todas as horas do período de entrega, ponderada pelos índices de 

produtibilidade.  

Destaca-se ainda em 2015 o acordo de criação de mercado relativo aos contratos de opções com a Axpo 

Iberia, S.L.U. e ainda a celebração com esta entidade do acordo relativo aos contratos de futuros SPEL. 

No que respeita aos contratos de Futuros SPEL Base, o OMIP celebrou ainda acordos de criação de 

mercado com a EDF Trading Limited e com a Endesa Generácion, S.A.. A generalidade dos acordos de 

criação de mercado em vigor durante o ano correspondiam a contratos com entidades com as quais o 

OMIP já tinha celebrado no passado acordos de idêntica natureza, exceção feita para o celebrado com a 

Endesa Generácion, S.A. (o primeiro celebrado com esta entidade).  
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O OMIP apresentou alterações ao regulamento da negociação, relativas aos tipos de oferta e aos modos 

de execução para contratos de opção. O OMIP procedeu também a várias alterações no seu preçário e 

disponibilizou o novo serviço de comunicação e de fornecimento de informações no âmbito do REMIT 

(Regulamento (UE) n.º 1227/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à integridade e à 

transparência nos mercados grossistas de energia). No âmbito desta regulamentação, o OMIP obteve o 

correspondente registo junto da ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators como Registered 

Reporting Mechanism.  

 

OMIClear 

A atividade da OMIClear como contraparte central do mercado de derivados do MIBEL (das operações 

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

leilões de FTRs e do registo OTC) foi também monitorizada. Na sequência da autorização da OMIClear 

como contraparte central e da profunda revisão então operada nas suas regras de funcionamento, esta 

entidade procedeu a ajustamentos nas regras relativas ao funcionamento do sistema de compensação por 

si gerido com o objetivo de acolher as observações do Colégio EMIR aquando da sua autorização.  

Adicionalmente, fruto das alterações introduzidas no mercado de derivados gerido pelo OMIP, em relação 

ao qual a OMIClear desempenha funções de contraparte central, esta entidade promoveu outros 

ajustamentos. Assim, i) na sequência da inclusão da possibilidade de negociação até ao dia anterior à 

entrega dos contratos de futuros dia com entrega financeira no dia seguinte (day-ahead) foram ajustadas 

as regras relativas aos horários da sessão de compensação de modo a acomodar a extensão da fase de 

negociação em contínuo do OMIP; ii) na sequência do lançamento dos contratos Mini Swap SPEL Solar e 

Mini Swap PTEL Base foram alteradas as regras relativas ao registo, compensação e liquidação de modo 

a incorporar estes dois novos contratos.  

 

Interbolsa 

O ano ficou marcado pelo acompanhamento do processo de adaptação dos sistemas de liquidação geridos 

pela Interbolsa com vista à migração para a Plataforma TARGET2-Securities (T2S), prevista para março 

de 2016. O projeto T2S é uma iniciativa do Banco Central Europeu de criação de um sistema de liquidação 

único de valores mobiliários a nível europeu. Baseado numa única plataforma tecnológica, o T2S prestará 

serviços de liquidação de valores mobiliários de forma integrada nos mercados europeus, mediante um 

mecanismo harmonizado de liquidação Delivery-versus-Payment. A Interbolsa identificou entretanto as 

necessárias alterações ao funcionamento dos sistemas por si geridos em ambiente T2S, constantes do 
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Plano de Adaptação divulgado no respetivo sítio na internet. A CMVM acompanha o processo de 

adaptação, tendo organizado diversas reuniões com a Interbolsa e participado nos eventos promovidos 

por esta entidade gestora junto dos seus participantes. A nível internacional, a CMVM tem participado nas 

iniciativas da ESMA e do Banco Central Europeu, de modo a acompanhar os principais desenvolvimentos 

do projeto e os processos de migração de outras entidades gestoras iniciados em 2015. Os trabalhos 

culminaram no final do ano com o início da análise da revisão da quase totalidade das regras definidas 

pela Interbolsa enquanto entidade gestora de sistemas centralizados de valores mobiliários e entidade 

gestora de sistemas de liquidação, incluindo as regras relativas à admissão de participantes e as relativas 

ao funcionamento dos sistemas de liquidação por si geridos.  

A CMVM acompanhou também o cumprimento das recomendações ESCB/CESR, de maio de 2009, 

emitidas para os sistemas de liquidação, e as alterações propostas pela Interbolsa neste contexto, 

processo iniciado em anos anteriores. Por último, a CMVM monitorizou a aplicação do preçário pela 

Interbolsa e promoveu diligências tendentes à redução dos preços aplicáveis, de modo a aumentar a 

competitividade do mercado de capitais português. 

 

Colégio EMIR da OMIClear 

A CMVM é a autoridade competente, nos termos do EMIR, para a supervisão da OMIClear, única CCP 

constituída e autorizada em Portugal. A OMIClear foi autorizada como contraparte central em 31 de outubro 

de 2014, para a compensação de derivados sobre commodities de energia transacionados no OMIP – 

Pólo Português, SGMR, S.A. (Futuros, Opções e Financial Transmission Rights) e para a compensação 

de derivados OTC sobre commodities de energia (Futuros, Opções, Financial Transmission Rights, 

Forwards e Swaps) e de Direitos de Utilização de Capacidade de Gás – DUCg. Para efeitos da sua 

autorização, e de acordo com o previsto no EMIR, foi constituído o Colégio EMIR da OMIClear, de que 

fazem parte a CMVM (que preside ao Colégio), a ESMA e cinco outras autoridades competentes.  

Durante o ano o Colégio EMIR supervisionou regularmente a atividade da OMIClear, de que se destacam 

os seguintes trabalhos: 

(i) A prestação de informação pela CMVM sobre matérias identificadas aquando da autorização 

e em relação às quais foi solicitado o follow-up pelo Colégio EMIR; 

(ii) A realização de uma reunião presencial com os membros do Colégio EMIR e com a OMIClear, 

na qual foram discutidos os temas em aberto resultantes do processo de autorização, os 

principais indicadores de atividade da OMIClear e os desenvolvimentos próximos, quer em 

relação à atividade da OMIClear, quer no que respeita à supervisão da CMVM e do próprio 

Colégio EMIR. Foi igualmente atualizado o Risk Assessment da OMIClear; 
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(iii) O Colégio EMIR avaliou as alterações introduzidas pela OMIClear, e foi emitido parecer 

relativo ao início da prestação de serviços de compensação para dois novos contratos, o Mini 

Swap SPEL Solar e o Mini Swap PTEL Base. 

 

Colégio EMIR da LCH.Clearnet 

A LCH.Clearnet, S.A. obteve autorização como contraparte central ao abrigo do EMIR em 22 de maio de 

2014. A CMVM pertence ao Colégio EMIR desta entidade, enquanto autoridade competente pela 

supervisão das plataformas de negociação geridas pela Euronext Lisbon em relação às quais a 

LCH.Clearnet presta serviços de compensação, bem como pela sua ligação à central de valores 

mobiliários nacional (Interbolsa).  

A atividade do Colégio EMIR da LCH.Clearnet foi marcada pela supervisão das alterações efetuadas com 

vista à melhoria dos procedimentos internos e aos mecanismos de gestão de risco adotados por esta 

contraparte central. Salientam-se as seguintes alterações: 

i) Aperfeiçoamentos na metodologia utilizada para o cálculo da margem inicial aplicável aos 

contratos de derivados; 

ii) Aperfeiçoamentos no modelo de cálculo do Default Fund para os segmentos Cash e 

Derivados e Fixed Income, com inclusão de cenários (hipotéticos e históricos) mais aderentes 

à sua realidade enquanto contraparte central; 

iii) Melhorias nos procedimentos de comunicação entre as autoridades do colégio EMIR e entre 

a contraparte central e o colégio EMIR em caso de default de um membro compensador, 

incorporando os resultados dos testes e simulações efetuados neste âmbito; 

iv) Melhorias nos procedimentos internos relacionados com a gestão do risco operacional, 

sobretudo no que respeita ao tratamento de incidentes, tendo sido incluídas ferramentas que 

permitem acompanhar a sua ocorrência, a sua classificação e a sua correta e atempada 

resolução.  

3.1.1.2. Supervisão da Negociação 

A supervisão da negociação de valores mobiliários em mercado regulamentado português tem como 

principal objetivo garantir que a negociação ocorre de acordo com as normas legais e regulamentares. A 

supervisão incide principalmente na identificação de situações de abuso de informação e de manipulação 

do mercado (artigos 378º e 379º do Cód.VM, respetivamente) e na garantia do cumprimento dos deveres 

de informação, com a correspondente avaliação da necessidade de suspensão ou de exclusão da 

negociação de valores mobiliários (artigos 213º e 214º do Cód.VM). 
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A supervisão da negociação em mercado regulamentado recorre em primeira instância a um sistema de 

alertas (SIVAM) criado e desenvolvido pela CMVM, e que tem por base a evolução das cotações, dos 

volumes transacionados e do fluxo noticioso. Os alertas dados pelo sistema são analisados em conjunto 

com a informação reportada pelos intermediários financeiros sobre as transações efetuadas e com a 

informação prestada à CMVM e ao mercado pelas entidades emitentes. Em 2015 foram analisados 88 

casos de negociação, gerados por alertas do SIVAM, por factos relevantes, por outras comunicações 

realizadas à CMVM e por notícias divulgadas em órgãos de comunicação social. Na análise efetuada a 

cada caso são tidos em consideração 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 

(intermediários financeiros e comitentes finais). Trinta e oito dos 88 casos examinados originaram análises 

mais aprofundadas. 

Durante o ano, a CMVM determinou por oito vezes a suspensão temporária da negociação de ações 

admitidas à negociação em mercado regulamentado. Na sequência da medida de resolução aplicada ao 

Banco Espírito Santo, S.A. anunciada em 3 de agosto de 2014, a CMVM determinou a prorrogação 

sucessiva da suspensão, por períodos de 10 dias úteis, da negociação em mercado regulamentado das 

ações e títulos obrigacionistas deste emitente. Em 18 de janeiro de 2016 a CMVM deliberou uma última 

prorrogação da suspensão daqueles valores mobiliários, e em 1 de fevereiro de 2016, nos termos do n.º 

3 do art. 213.º do Cód.VM., determinou a exclusão de negociação em mercado regulamentado das ações 

e dos instrumentos de dívida perpétua e subordinada do Banco Espírito Santo, S.A. 

Também na sequência da medida de resolução aplicada ao Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., 

anunciada em 20 dezembro de 2015, a CMVM determinou a suspensão da negociação em mercado 

regulamentado das respetivas ações e títulos obrigacionistas, e deliberou a exclusão de negociação das 

ações e dos títulos obrigacionistas integrantes das duas séries que não foram transferidas para a esfera 

patrimonial do Banco Santander Totta, S.A. a 4 de janeiro de 2016. 

A supervisão das vendas a descoberto (short selling) em títulos admitidos à negociação em mercado 

regulamentado nacional continuou a ser feita, no quadro da regulamentação europeia respetiva. Foram 

recebidos 754 comunicados de aumento ou de redução de posição líquida curta, de 52 entidades distintas, 

respeitantes a 13 títulos do PSI20. 

Na supervisão de falhas de liquidação, os membros liquidadores devem explicar – sob pena de serem 

objeto de sanções - as razões que originaram tais falhas e é solicitada a identificação dos membros 

negociadores responsáveis pelas respetivas transações. Em 2015 foram pedidos esclarecimentos 

relativos a 376 situações de falha de liquidação ocorridas na negociação em títulos do PSI20. Os motivos 

inerentes à ocorrência destas falhas prenderam-se essencialmente com a incapacidade de o cliente 
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entregar os títulos aquando da data de liquidação, com a inexistência de instruções no sistema para 

liquidar as posições ou com problemas de ordem operacional. As falhas consideradas relevantes foram 

objeto de análise aprofundada, que teve em consideração os comunicados de vendas curtas recebidos e 

as variações ocorridas nas cotações dos títulos. 

3.1.2. Supervisão de Emitentes de Valores Mobiliários Cotados 

3.1.2.1. Supervisão da Informação Financeira  

A informação financeira supervisionada inclui as demonstrações financeiras de emitentes com valores 

mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado sujeitos ao dever de divulgação, a 

informação financeira incluída em prospetos aprovados pela CMVM e a informação financeira divulgada 

em comunicados de informação privilegiada.  

 

Gráfico 102 - Supervisão da Informação Financeira - Número de Emitentes (esq) e  
Ações Adotadas (dir) 

   

Fonte: CMVM 

 

Em 2014 entraram em vigor as “Orientações da ESMA relativas ao controlo da aplicação dos requisitos 

em matéria de informação financeira”, que clarificaram a definição do âmbito de análise de informação 

financeira e o tipo de ações de enforcement. O âmbito desta supervisão pode ser ‘ilimitado’ ou ‘focado’. 

No primeiro caso, o conteúdo da informação financeira é avaliado no seu todo, com vista a identificar 

questões ou áreas que carecem de uma nova análise e avaliar se essa informação cumpre o normativo 

relevante de reporte. No segundo caso, são avaliadas questões predefinidas e é verificada a sua 

conformidade com o normativo relevante de reporte de informação financeira.  
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As Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS63), conforme endossadas pela União Europeia, 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 a comparabilidade da informação divulgada pelas diferentes entidades e, em última análise, 

uma maior qualidade e transparência da informação. 

A análise efetuada à informação financeira dos emitentes, tendo em conta as exigências estabelecidas 

pelas IFRS relativamente à informação financeira consolidada divulgada pelos emitentes, permite concluir 

que existe melhoria na qualidade da informação disponibilizada ao mercado. Não obstante, a CMVM 

identificou na circular anual sobre as contas de 2014 algumas disposições das referidas 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 i) da aplicação da IAS 36 – Imparidade 

de ativos (identificação das unidades geradoras de fluxos de caixa que incluem ativos não correntes 

significativos e goodwill, divulgação de informação relativa ao teste de imparidade do goodwill, 

nomeadamente pressupostos essenciais, informação sobre os resultados da análise de sensibilidade do 

teste de imparidade); ii) 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; e iii) da divulgação 

da informação exigida pela IFRS 7 – Instrumentos financeiros: divulgações (covenants e fatores que a 

entidade considerou na determinação das imparidades de ativos financeiros). 

 

3.1.2.2. Apresentação de Informação Financeira  

Sessenta e duas entidades divulgaram informação financeira anual ao mercado em 2015, das quais 48 

são emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado. O aumento do número de 

emitentes de ações face ao ano anterior resultou da admissão à negociação das ações representativas 

do capital social da Luz Saúde, S.A.. O número de emitentes com outros valores mobiliários admitidos à 

                                                      

63   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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negociação sujeitos aos deveres de divulgação de informação financeira aumentou para 14. Este 

acréscimo decorre da admissão de valores mobiliários representativos de dívida da José de Mello Saúde, 

S.A. (admitidos igualmente no Luxemburgo, uma vez que o emitente escolheu a CMVM como autoridade 

competente nos termos do art. 244-A do Cód.VM) e da admissão de valores mobiliários representativos 

de dívida emitida pela Saudaçor - Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores, 

S.A.. Destaca-se igualmente a substituição da titularidade do empréstimo obrigacionista da 

responsabilidade da PT Portugal, SGPS, S.A. pela Portugal Telecom International Finance, BV (PTIF) e, 

consequentemente, a sujeição desta entidade aos deveres de informação legalmente previstos dos 

emitentes com obrigações admitidas à negociação em mercado regulamentado em Portugal, 

nomeadamente de divulgação de demonstrações financeiras anuais. No âmbito das suas funções, a 

CMVM acompanhou a convocação da assembleia de obrigacionistas da PT Portugal, SGPS, S.A. e a 

informação a ser disponibilizada. Na mesma assembleia foi analisada a substituição de titularidade do 

empréstimo, bem como do respetivo garante (OI), tendo sido atribuído aos obrigacionistas a possibilidade, 

caso o solicitassem, de reembolso antecipado das obrigações detidas. Em 10 de julho de 2015, a PTIF 

comunicou ao mercado que o montante global a reembolsar a 14 de julho de 2015 ascendia a cerca de 

103,7 milhões de Euros, tendo ainda sido amortizado 65 milhões de Euros, através de recompra  de 

obrigações, pelo que subsistiu em divida cerca de 231 milhões de Euros. Por outro lado, a ANAM – 

Aeroporto e Navegação Aérea da Madeira S.A. amortizou o empréstimo obrigacionista admitido no 

Luxemburgo, pelo que deixou de divulgar a informação financeira anual que estaria obrigada a divulgar 

uma vez que a CMVM havia sido escolhida como autoridade competente nos termos do art.º 244-A do 

Cód.VM. 

Verificaram-se atrasos de oito emitentes na divulgação da informação financeira anual no Sistema de 

Divulgação de Informação, três dos quais divulgaram um comunicado de informação privilegiada ao 

mercado com indicação dos motivos do atraso. Três emitentes divulgaram informação financeira anual ao 

mercado com o relatório de auditoria que continha reservas.  

O Banco Espírito Santo, S.A. divulgou a informação financeira individual respeitante ao exercício de 2014 

somente em 30 de dezembro de 2015, dada a publicação apenas em 5 de agosto de 2015 de um balanço 

de abertura com referência a 4 de agosto de 2014, data da aplicação da medida de resolução pelo Banco 

de Portugal. Em 1 de fevereiro de 2016 o Conselho de Administração da CMVM, nos termos do n.º 3 do 

art. 213.º do Cód.VM., determinou a exclusão de negociação em mercado regulamentado das ações e 

dos instrumentos de dívida perpétua e subordinada do Banco Espírito Santo, S.A. com a denominação 

BES Perpetual Serie USD, BES Obrigações CX Subordinadas 2011 e BES Perpetual. 
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Gráfico 103 – Opinião dos Auditores 

 
Fonte: CMVM  

 

Foram 58 os emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação obrigados a divulgar informação 

financeira respeitante ao primeiro semestre do exercício de 2015 (48 tinham ações admitidas à negociação 

em mercado regulamentado). Destaca-se a admissão de valores mobiliários representativos de dívida da 

Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infra Estruturas (SPRHI), S.A.. 

Ocorreram dois atrasos na divulgação da informação financeira respeitante ao primeiro semestre de 2015, 

e o Banco Espírito Santo, S.A. não divulgou as contas referentes a este período de reporte. Foram 48 os 

emitentes de ações admitidas à negociação sujeitos ao dever de divulgar informação financeira respeitante 
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trimestres de 2015.  
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quanto à identificação do ultimate beneficial owner da cadeia acionista. Um destes pedidos foi suscitado 

no contexto de uma restruturação societária para esclarecimento quanto à aplicabilidade do dever de 

lançamento de oferta pública de aquisição. Três das situações analisadas foram remetidas para 

apuramento de eventual responsabilidade contraordenacional. 

Foi ainda apresentado um pedido de elisão da presunção prevista no número 4 do artigo 20º do Cód.VM, 

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

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

seu capital social. Considerou-se elidida a presunção 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 da mesma. 

 

3.1.2.4. Governo das Sociedades 

As sociedades emitentes de ações sujeitas a lei pessoal portuguesa devem publicar anualmente 

informação sobre as respetivas práticas de governo societário num capítulo ou num anexo ao relatório de 

gestão anual, de modo a permitir a compreensão do modelo e das práticas de governo adotadas. A análise 

aos relatórios de governo societário relativos ao exercício de 2014 incluiu os seguintes aspetos: 

i) Foram feitos dois tipos de controlo e de avaliação do cumprimento dos requisitos legais relativos 

ao relatório do governo societário de cada emitente. Assim, foi verificado o cumprimento dos 

deveres de informação sobre a estrutura acionista, a organização e o governo da sociedade, e o 

cumprimento das recomendações constantes do Código de Governo das Sociedades da CMVM;  

ii) As conclusões retiradas sobre a informação obrigatória entendida como não tendo sido integral 

ou adequadamente prestada e a apreciação da CMVM relativa à autoavaliação das sociedades 

sobre o cumprimento das recomendações do Código de Governo das Sociedades da CMVM 

foram comunicadas aos emitentes;  

iii) Os esclarecimentos dos emitentes destinatários dos ofícios remetidos pela CMVM foram 

analisados e objeto de resposta fundamentada, sempre que oportuno ou necessário. Este 

procedimento permitiu esclarecer quaisquer dúvidas que pudessem subsistir, o que possibilitou 

às sociedades reponderar e adequar as suas práticas no exercício de 2015, refletindo-as no 

relatório de governo da sociedade a apresentar na assembleia geral anual a decorrer em 2016. 
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A CMVM procurou sedimentar a ideia essencial de que os destinatários privilegiados dos relatórios de 

governo são os acionistas e demais investidores. Os relatórios de governo societário são compostos por 

duas partes autónomas e diferenciadas, correspondendo a primeira à identificação da informação cuja 

prestação é obrigatória e a segunda (referente ao código de governo das sociedades que tenha sido 

adotado pela sociedade) marcada pelo dever jurídico que incide sobre o emitente de demonstrar o 

cumprimento das recomendações ou de justificar adequadamente a sua não adoção. As situações de 

desconformidade grave detetadas deram origem a processos tendo em vista o apuramento de eventual 

relevância contraordenacional. 

 

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 

eficácia o normativo em vigor e das práticas seguidas nas relações comerciais que estabelecem com os 

seus clientes continuaram a ser prioridades da supervisão à intermediação financeira. Em matéria de 

supervisão presencial a intermediários financeiros foram concluídas 12 ações de supervisão com 

incidência principal em 13 temas no âmbito das atividades de receção, transmissão e execução de ordens 

por conta de outrem, de gestão de carteiras e/ou de consultoria para investimento. Entre essas ações:  
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• seis incluíram matérias relacionadas em exclusivo com gestão de carteiras; 

• três abrangeram as atividades de receção, transmissão e/ou execução de ordens por conta de 

outrem e a consultoria para investimento; 

• uma teve como objeto preponderante a consultoria para investimento; 

• uma incidiu em exclusivo sobre a receção, transmissão e/ou execução de ordens por conta de 

outrem; e 

• outra ação incidiu sobre a receção, transmissão e/ou execução de ordens por conta de outrem, 

a consultoria para investimento e a gestão de carteiras. 

A supervisão da atividade de gestão de carteiras é tratada no ponto 3.1.4.1. deste relatório. 

As cinco ações de supervisão que incidiram sobre a atividade de receção, transmissão e execução de 

ordens (e serviços auxiliares) tiveram como objeto três bancos nacionais, uma sucursal de instituição de 

crédito e uma sucursal de empresa de investimento.  

 

Quadro 49 – Matérias Analisadas nas Ações de Supervisão Presencial a Atividades de 
Intermediação Financeira (excluindo Gestão de Carteiras) 

 

 

 

 

 

Temas de supervisão N.º Ações Supervisão Presencial

Avaliação do carácter adequado da operação 6

Informação sobre o serviço prestado 4

Prevenção do branqueamento de capitais 4

Categorização de clientes 3

Informação pré-contratual a investidores 3

Ordens de clientes 3

Salvaguarda de bens de clientes 3

Organização interna do intermediário financeiro e segregação de funções 2

Prevenção e gestão de conflitos de interesses 2

Comercialização de instrumentos financeiros 2

Registo de clientes e conservação de documentos 1

Subcontratação de atividades 1

Outras matérias 3

Fonte: CMVM
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Foram identificadas 117 situações de incumprimento de preceitos legais ou regulamentares, em particular 

relativos à informação pré-contratual a investidores, à avaliação do caráter adequado das operações, a 

ordens de clientes, a informação sobre o serviço prestado, à prevenção do branqueamento de capitais e 

à salvaguarda de bens de clientes. Os intermediários financeiros receberam notificações para a 

regularização dos incumprimentos detetados. Algumas dessas situações, com especial incidência na 

avaliação do carácter adequado das operações, deram origem a processos com vista ao apuramento de 

eventual responsabilidade contraordenacional. 

Por outro lado, a atividade de consultoria para investimento em instrumentos financeiros continuou a 

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

para investimento, quer dos demais intermediários financeiros. No decurso do ano foram apreciados novos 

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

relativos ao exercício desta atividade, no âmbito dos quais é aferida a adequação dos meios técnicos, 

materiais e humanos à prestação do serviço de consultoria para investimento. A CMVM procura assegurar 

que os colaboradores dos intermediários financeiros que prestem o serviço de consultoria para 

investimento possuem as qualificações e competências profissionais necessárias. 

 

3.1.3.2. Atividade de Supervisão não Presencial 

Uma das vertentes da supervisão quotidiana dos intermediários financeiros consiste na análise da 

informação estatística prestada, 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 sempre que necessário. É também acompanhada a adoção das 

medidas corretivas necessárias para suprir as irregularidades identificadas nas ações de supervisão 

anteriores. 

A monitorização regular desta atividade compreende também 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 

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

adequado dos procedimentos e as medidas adotadas pelo intermediário financeiro para salvaguarda dos 

bens de clientes). A supervisão baseia-se ainda em diversas fontes de informação disponíveis (de que são 

exemplo as consultas e reclamações de investidores e as notícias veiculadas nos meios de comunicação) 

e na colaboração com entidades externas (congéneres de supervisão de jurisdições estrangeiras e outras). 
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A supervisão de plataformas de negociação eletrónica, cujo desenvolvimento e adoção de novas soluções 

tem vindo a ganhar relevância tanto no número de intermediários financeiros que disponibilizam estas 

plataformas, como ao nível de serviços disponibilizados, foi igualmente reforçada em 2015. 

 

Supervisão dos Relatórios do Sistema de Controlo Interno 

Os relatórios de controlo interno permitem, em relação a cada intermediário financeiro, conhecer e/ou 

confirmar:  

• A estratégia de negócio prosseguida e as perspetivas de evolução futura; 

• A organização interna; 

• O sistema de controlo de cumprimento (compliance), o serviço de gestão de riscos e o serviço de 

auditoria interna; 

• Eventuais deficiências detetadas por aqueles serviços e que ainda não se encontrem 

integralmente corrigidas; 

• O número e o montante agregado das operações analisadas e comunicadas ao abrigo da Lei n.º 

25/2008, de 5 de junho, e das ordens e operações analisadas nos termos do n.º 3 do artigo 311º 

do CódVM; 

• As atividades desenvolvidas através de agentes vinculados; 

• O número de reclamações recebidas por cada intermediário financeiro, desagregadas por 

atividade e assunto. 

Durante o ano foram recebidos e analisados 47 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 e sociedades de consultoria para investimento, com 

referência ao período que compreende o segundo semestre de 2014 e o primeiro semestre de 2015. A 

análise do conteúdo dos relatórios de controlo interno centrou-se na avaliação dos requisitos enunciados 

no artigo 11º-A do Regulamento n.º 2/2007 (alterado pelos Regulamentos n.º 3/2008, n.º 3/2010 e n.º 

2/2011, todos da CMVM), 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. 

Nos casos em que se verificou insuficiência ou desconformidade da informação contida nos relatórios de 

controlo interno foi solicitada informação adicional tendo em vista colmatar as lacunas mencionadas e 

foram acompanhadas as medidas adotadas para a sua regularização. As principais deficiências 

identificadas encontravam-se relacionadas com temas de organização interna, de gestão de riscos e da 

reconciliação dos instrumentos financeiros. 
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Supervisão dos Relatórios dos Auditores Externos Sobre a Salvaguarda dos Bens de Clientes 

Os auditores dos intermediários financeiros (com exceção das sucursais com sede em outro Estado 

membro da União Europeia) devem remeter à CMVM um relatório sobre a adequação dos procedimentos 

adotados pelos intermediários financeiros para a salvaguarda dos bens de clientes. Foram analisados 40 

relatórios e em 14 foram reportadas insuficiências (embora não materialmente relevantes). Cerca de 60% 

dos intermediários financeiros recorrem aos serviços das quatro grandes empresas internacionais de 

auditoria. 

 

Supervisão das Plataformas de Negociação Eletrónica 

O ano foi marcado pela acentuada negociação de instrumentos financeiros através de plataformas de 

negociação eletrónica, em particular as que permitem a negociação de produtos financeiros complexos 

(Contratos Diferenciais - Contracts for Differences ou CFD, Opções, Contratos de Futuros, Contratos 

Diferenciais sobre Divisas – Forex, entre outros). A CMVM procurou acompanhar tais atividades de 

receção e transmissão de ordens através de meios eletrónicos mediante a supervisão contínua aos 

intermediários financeiros que exercem tais atividades.  

Em muitos casos, este tipo de atividades é levado a cabo por empresas de investimento que se encontram 

a atuar em Portugal ao abrigo da liberdade de prestação de serviços na União Europeia. Muitas das 

empresas de investimento são oriundas de Estados Membros como o Reino Unido ou o Chipre e, por 

conseguinte, nem sempre têm consciência da necessidade do cumprimento do Regulamento da CMVM 

n.º 2/2012, com especial incidência nos deveres de informação pré-contratual (tais como a disponibilização 

do documento de informações fundamentais ao investidor), bem como a 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 âmbito de ações de supervisão não presenciais 

a estas empresas foram detetadas 20 situações de incumprimento do Regulamento da CMVM n.º 2/2012 

e foram estabelecidos contactos com Autoridades Competentes Nacionais de outros Estados Membros 

com o intuito de alertar para a necessidade de cumprimento das regras que disciplina estas matérias.  

Foram realizadas ações de supervisão (presenciais e não presenciais) às plataformas de negociação 

eletrónica. Essas ações averiguaram o cumprimento dos requisitos previstos no Regulamento da CMVM 

n.º 2/2012, em particular os deveres de i) avaliação do caráter adequado da operação de investimento aos 
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níveis de conhecimento e experiência do concreto investidor; ii) disponibilização das informações 

fundamentais ao investidor previamente ao início da negociação de produtos financeiros complexos na 

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

identificadas 36 situações de incumprimento, tendo os intermediários financeiros sido notificados para a 

regularização das situações detetadas. 

No que concerne ao reporte de informação financeira à CMVM, destaca-se a avaliação do cumprimento 

da Instrução da CMVM n.º 3/2013, que consagra um dever de reporte (pelas entidades emitentes, gestoras 

ou comercializadoras de produtos financeiros complexos) de informação relativa ao volume transacionado 

e aos ganhos e perdas obtidas nas posições fechadas por clientes. Foi solicitado às diversas entidades 

que regularizassem as situações de incumprimento detetadas. 

 

3.1.3.3. Supervisão da Atividade de Análise Financeira  

A importância das recomendações de investimento (ou de desinvestimento) no processo de tomada de 

decisão dos investidores qualificados e não qualificados, a par da sua ampla difusão em meios de 

comunicação, tornou indispensável a atuação da CMVM. O objetivo desta área de supervisão permanece 

inalterado desde a sua criação e tem como prioridades a proteção dos investidores em relação à 

divulgação de análise financeira enviesada ou com falta de qualidade e a promoção da emissão de 

opiniões honestas e competentes sobre os instrumentos analisados. Neste âmbito, é realizada a 

monitorização constante das recomendações de investimento que são emitidas, havendo uma especial 

preocupação com a qualidade técnica dos conteúdos, com a existência de potenciais conflitos de 

interesses e com o risco de instrumentalização de recomendações de investimento com vista à 

prossecução de estratégias de manipulação de mercado. 

Em primeira instância, a supervisão desta atividade é caracterizada 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 são analisados, 

e é ainda avaliada a coerência dos pressupostos e dos argumentos utilizados. Uma das principais 

preocupações é garantir que as recomendações são transparentes e isentas, o que contribuirá para a 

promoção do acesso dos investidores a análise financeira de qualidade. As situações potencialmente 

anómalas identificadas são posteriormente sujeitas a análises mais extensas e aprofundadas. 
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Durante o ano foram recebidos 542 relatórios com alterações de recomendação de investimento e/ou 

preço-alvo, emitidos por 36 intermediários financeiros sobre 24 emitentes. No seguimento das análises 

preliminares foram desenvolvidas análises aprofundadas, com especial incidência nos modelos de 

avaliação que serviram de suporte às recomendações de investimento, nos pressupostos utilizados, nas 

políticas e procedimentos que as entidades definem no âmbito do exercício da sua atividade de análise 

financeira e na averiguação de indícios de manipulação de mercado. Em geral, continuam a verificar-se 

significativos desvios nas previsões dos analistas, cujos preços-alvo e recomendações de investimento 

tendem a acompanhar de forma tardia a evolução do preço das ações. 

Em 2015 CMVM publicou, como habitualmente, um relatório especializado sobre a atividade de supervisão 

da análise financeira.64 Este relatório serve um propósito triplo: i) acompanhar e dar conhecimento ao 

mercado da atividade de análise financeira sobre ações admitidas à negociação em Portugal; ii) 

documentar publicamente a supervisão desenvolvida sobre a atividade de análise financeira; e iii) 

promover publicamente a análise do cumprimento das recomendações da CMVM relativas a esta 

atividade. 

 

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 

No ano findo, continuou a ser dada especial atenção à supervisão presencial da gestão de carteiras por 

conta de outrem, atividade cujo valor sobre gestão ultrapassava os 65 mil milhões de Euros em dezembro 

de 2015, mais 10% do que no final do ano anterior. Realizaram-se sete ações de supervisão presencial, 

sendo cinco de rotina e duas de caráter excecional: duas a instituições de crédito (incluindo uma sucursal 

de um país terceiro), quatro a sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário e uma a sociedade 

gestora de patrimónios.  

As ações de supervisão de caráter excecional foram realizadas junto das duas instituições de crédito. 

Numa das situações, particularmente grave, a supervisão incidiu sobre o modelo de negócio que continuou 

a ser desenvolvido pela entidade sem cumprir a reformulação determinada em anterior notificação da 

                                                      

64http://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Publicacoes/supervisaoatividadeanalisefinanceira/Documents/Rela

torioAnualdeSupervis%C3%A3odaAtividadeAn%C3%A1liseFinanceira2015.pdf 
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CMVM, e no cumprimento de responsabilidades assumidas para com os clientes. A outra situação 

resultou, fundamentalmente, de processo de encerramento de atividade e de um conjunto de reclamações 

apresentadas à CMVM. 

Nas supervisões de rotina, decorrentes da aplicação do modelo de risco da CMVM, o âmbito da supervisão 

continuou centrado 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 e a 

prestar aos clientes, na adequação do serviço prestado e/ou operações realizadas, nos mecanismos de 

salvaguarda de bens de clientes, 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 incumprimento dos requisitos legalmente aplicáveis, de que se destacam, 

pela predominância e maior gravidade, as deficiências relativas à adequação do serviço prestado e/ou 

operações realizadas, à prevenção e gestão de conflitos de interesses e à informação aos clientes sobre 

a prestação do serviço. Foi determinada a correção das irregularidades apuradas em prazos definidos 

para o efeito, e foram remetidas para apuramento de eventual responsabilidade contraordenacional 35 

situações de incumprimento. Destas, mais de 80% respeitam a incumprimentos relativos à adequação do 

serviço e/ou operações realizadas e à prevenção e gestão de conflitos de interesses. 

 

Quadro 50 – Matérias Analisadas nas Ações de Supervisão Presencial à Atividade de Gestão de 
Carteiras por Conta de Outrem 

 

 

 

Temas de supervisão N.º Ações Supervisão Presencial

Prevenção e gestão de conflitos de interesses 7

Avaliação do carácter adequado da operação 6

Organização interna do intermediário financeiro e segregação de funções 5

Valorização dos ativos 5

Salvaguarda de bens de clientes 4

Prevenção do branqueamento de capitais 4

Categorização de clientes 4

Informação pré-contratual a investidores 4

Informação sobre o serviço prestado 4

Gestão do risco 4

Outras matérias 2

Subcontratação de atividades 1

Fonte: CMVM
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Atividade de Supervisão não Presencial 

Sem prejuízo das diligências presenciais, a supervisão da atividade de gestão de carteiras por conta de 

outrem é igualmente exercida através da monitorização regular da informação prestada à CMVM sobre 

essa atividade (de onde se destacam os montantes sob gestão, a valorização dos respetivos instrumentos 

financeiros e os perfis de risco e rentabilidades das carteiras sob gestão), complementada com os demais 

elementos de reporte obrigatórios (relatórios de controlo interno dos intermediários financeiros, relatórios 

do auditor externo e elementos de reporte financeiro). A supervisão não presencial está incorporada no 

modelo de risco adotado e constitui uma importante ferramenta de auxílio à supervisão presencial 

desenvolvida. 

No decurso de 2015 foi desenvolvida e adotada (com conclusão já em 2016) uma nova aplicação 

informática de supervisão da atividade de gestão de ativos. A automatização no tratamento e no controlo 

da informação recebida, e ainda a possibilidade do seu confronto com informação proveniente de fontes 

internas e externas, permitirá ganhos de eficiência na avaliação da informação remetida periodicamente 

à CMVM. 

 

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

Risco  

O modelo de risco de supervisão continuou a ser aplicado na seleção das entidades a supervisionar no 

âmbito da gestão de fundos de investimento mobiliário e imobiliário, de capital de risco e de titularização 

de créditos. Foram realizadas cinco ações de supervisão presencial de rotina (ver quadro seguinte65) e 

duas para aferição de meios para o início de atividade a duas sociedades de capital de risco. Foi ainda 

feito o acompanhamento das notificações efetuadas a várias sociedades de capital de risco decorrentes 

de ações de supervisão realizadas em anos anteriores.  

 

 

 

 

                                                      

65 Não inclui as ações de supervisão para aferição de meios. 
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Quadro 51 – Ações de Supervisão Presenciais 

 

Fonte: CMVM. 

 

As supervisões presenciais realizadas nas áreas mobiliária, imobiliária e de capital de risco abrangeram 

os seguintes aspetos: i) organização geral, meios humanos, materiais e técnicos afetos à atividade e 

políticas e procedimentos instituídos; ii) branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; iii) 

conflitos de interesses e benefícios ilegítimos; iv) avaliação da carteira de participações, apuramento do 

valor da unidade de participação e reporte à CMVM; v) valorização de ativos em carteira, incluindo ativos 

imobiliários; vi) financiamentos contraídos e garantias prestadas, e vii) gastos imputados aos fundos.  

Nas supervisões realizadas na área de capital de risco concluiu-se que as sociedades adotam 

genericamente as normas aplicáveis, mas detetaram-se alguns incumprimentos e/ou insuficiências nas 

áreas de organização e meios (designadamente em termos da formalização ou adoção das políticas e 

procedimentos definidos em matéria de branqueamento de capitais, conflitos de interesses e gestão de 

risco), na valorização dos ativos (insuficiência no suporte dos pressupostos e das taxas utilizadas na 

avaliação de ativos). Foram igualmente detetados incumprimentos de algumas normais legais aplicáveis 

e de regras constantes nos regulamentos de gestão dos fundos, e imprecisões, ainda que imateriais, nos 

registos contabilísticos dos gastos imputados aos fundos de capital de risco. Nas sociedades gestoras de 

fundos de investimento mobiliário e imobiliário verificaram-se insuficiências relativas a procedimentos 

adotados e incumprimentos relativos a normas legais e regulamentares aplicáveis, além de imprecisões 

nos registos contabilísticos.  

Foram remetidas para apuramento de eventual responsabilidade contraordenacional as situações que 

configuravam incumprimento das normas legais aplicáveis. Foram também emitidas notificações às 

sociedades para suprimirem as apuradas que careciam de correção de procedimentos, dentro de prazos 

definidos para o efeito, e recomendações de alinhamento com as melhores práticas de mercado nas áreas 

identificadas. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sociedade Gestoras de Fundos de Investimento Imobiliário 3 4 2 2 - 1

Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário 4 5 6 2 3 2

Sociedades de Capital de Risco 1 - 5 4 4 2

Sociedades Gestoras de Fundos de Titularização  -  - 2  -  -  -

Sociedades de Titularização de Créditos  -  - 1  -  -  -

Entidades Comercializadoras de Unit-Linked  -  - 1  -  -  -

Entidades Comercializadoras de Unidades de Participação -  -  -  - - -

TOTAL 8 9 17 8 7 5
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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 i) ao 

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

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

de fundos. Assim, foram examinados os critérios de valorização adotados pelas entidades gestoras de 

organismos de investimento coletivo mobiliários, sobretudo na valorização de instrumentos representativos 

de dívida em carteira. 

A CMVM adotou instrumentos de monitorização e acompanhamento do potencial de liquidez das carteiras 

de organismos de investimento coletivo mobiliário, com enfoque nos geridos por entidades que integram 

grupos financeiros com particulares circunstâncias de risco. A supervisão incluiu análises periódicas à 

capacidade de satisfação de elevados volumes de resgates. Por outro lado, foram desenvolvidas análises 

de impacto patrimonial de exposição a emitentes em condições de stress no mercado, com subsequente 

monitorização das decisões de investimento ou desinvestimento tomadas pelas entidades gestoras. No 

decurso do ano foram também analisados os fundamentos subjacentes às denúncias, apresentadas junto 

da CMVM, relativas a práticas adotadas em eventual violação da legislação aplicável por entidades 

responsáveis pela gestão de organismos de investimento coletivo mobiliário. 

Nos casos identificados, as sociedades gestoras foram notificadas e foi efetuado o acompanhamento 

posterior e contínuo da evolução de cada caso até que as desconformidades detetadas se encontrassem 

regularizadas. Os incumprimentos relativos a fundos de investimento mobiliário (FIM) resultam, 

essencialmente, do não cumprimento de limites legais, em particular da exposição excessiva a ativos 

emitidos (ou garantidos) por entidades relacionadas e do investimento em ativos não elegíveis. Nos fundos 

de investimento imobiliário (FII), os principais incumprimentos dizem respeito ao insuficiente investimento 

em ativos imobiliários, tendo algumas destas situações sido minoradas por força da entrada em vigor do 

Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo (que diminuiu de três quartos para dois terços o 

rácio mínimo de ativos imobiliários no ativo total de cada FII). Adicionalmente, em virtude da preocupação 

que tais situações acarretam, é de assinalar o ainda considerável número de organismos de investimento 

coletivo cujo valor líquido sob gestão se encontra abaixo dos montantes legalmente exigidos (1,25 milhões 

de Euros no caso dos FIM e 5 milhões de Euros no caso dos FII). Esta situação é suscetível de colocar 

em causa as vantagens normalmente associadas à gestão coletiva.  
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Ao longo de 2015 a CMVM promoveu contactos com o setor no sentido de reafirmar os deveres que 

constam da lei quanto à função do depositário, nomeadamente a sua responsabilidade na fiscalização do 

cumprimento da legislação aplicável e dos documentos constitutivos dos organismos de investimento 

coletivo, no que se refere às políticas de investimento e de distribuição de rendimentos, ao cálculo do valor 

das unidades de participação e em matéria de conflitos de interesses. Foi solicitado aos depositários que 

enviassem um relatório sobre a fiscalização desenvolvida, devendo ainda informar a CMVM sempre que 

seja detetado algum tipo de incumprimento. 

A prevenção e gestão de conflitos de interesses continuou a ser uma das preocupações primordiais da 

CMVM em sede de supervisão prudencial. Neste âmbito, prosseguiu a análise transversal às carteiras dos 

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

conjunto de entidades pertencentes ao mesmo grupo económico e continuou a monitorização de alguns 

fundos que incumpriam o princípio de diversificação de riscos (de que resultaram ajustamentos à 

composição dos respetivos patrimónios). A observância de outras regras aplicáveis à atividade dos fundos 

de investimento foi também verificada, em particular quanto à exposição a instrumentos financeiros 

derivados, ao cálculo da perda potencial máxima e ainda aos deveres de prestação de informação. Por 

outro lado, tendo em atenção os sucessivos acontecimentos e consequências para os fundos de 

investimento das situações relacionadas com as resoluções do BES e do Banif, foram diversas as medidas 

extraordinárias concretizadas pela CMVM com o objetivo do acompanhamento, muitas vezes diário, do 

seu impacto nos organismos de investimento supervisionados. 

No âmbito dos processos de liquidação de fundos de investimento mobiliário (21) e imobiliário (quatro) 

continuou a ser monitorizado o cumprimento das disposições aplicáveis, nomeadamente em sede de 

divulgação de informação. A liquidação antecipada em resultado da decisão de sociedade gestora 

constituiu a principal causa de liquidação dos fundos. 

 

Supervisão a Outros Ativos em Carteira 

Não obstante as sociedades se encontrarem obrigadas à prestação de informação relativa à composição 

das suas carteiras e a dos fundos por si geridos, reportando à CMVM informação semestral no âmbito da 

Instrução n.º 2/2013, a falta de detalhe com que esse reporte é realizado nalguns casos torna difícil a 

identificação da natureza de determinados ativos. Neste quadro, foi realizada uma supervisão sobre a 

natureza, a substância e a elegibilidade dos outros ativos constantes das carteiras dos fundos e 

sociedades de capital de risco, e foram emitidas notificações relativas à não elegibilidade de alguns dos 

ativos, à existência de desconformidades entre contas finais auditadas e carteiras reportadas e à 

necessidade de realização de testes de imparidade relativamente a ativos de recuperabilidade duvidosa. 
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Supervisão a Fundos de Investimento Imobiliário de Arrendamento Habitacional 

A exemplo do efetuado noutras áreas da gestão de ativos, realizou-se uma supervisão temática a todos 

os doze fundos de investimento imobiliário de arrendamento habitacional (FIIAH). As áreas críticas 

integradas no âmbito desta supervisão foram o cumprimento dos limites patrimoniais e a valorização e 

avaliação dos ativos em carteira (incluindo o conteúdo das avaliações de imóveis pelos peritos 

avaliadores), de que resultaram notificações a peritos avaliadores de imóveis para que os relatórios de 

avaliação passem a conter toda a informação exigida nos termos da legislação em vigor e a sociedades 

gestoras para que passem a prestar informação quanto às desconformidades detetadas e/ou corrigir essas 

irregularidades. 

 

Operações Com Entidades Relacionadas 

A prevenção e a gestão de potenciais conflitos de interesses no âmbito de operações com entidades 

relacionadas continuou a ser objeto de atenção privilegiada. Atentas as normas aplicáveis às operações 

realizadas por conta dos fundos de investimento imobiliário com partes relacionadas, a CMVM analisou 

14 processos (nove relativos a transações de imóveis e cinco a arrendamentos de imóveis). Foi também 

examinada uma operação imobiliária envolvendo dois fundos geridos pela mesma sociedade gestora. 

 

Valorização de Ativos 

Em termos de valorização de ativos, destaca-se o acompanhamento da avaliação das participações 

detidas por sociedades e por fundos de capital de risco, através de pedidos de esclarecimento às 

entidades gestoras e de reuniões com os auditores para debater os aspetos identificados nos respetivos 

relatórios de auditoria. 

 

Relatórios Elaborados por Peritos Avaliadores de Imóveis 

Em 2015 foram examinados 348 relatórios de avaliação de imóveis elaborados por peritos registados na 

CMVM (86 no ano precedente). O acréscimo significativo de relatórios examinados decorre em grande 

medida da já referida supervisão temática efetuada aos fundos de investimento imobiliário de 

arrendamento habitacional. As matérias analisadas incluíram a utilização de pelo menos dois métodos de 

avaliação, a razoabilidade dos pressupostos utilizados na avaliação e a prospeção de mercado, tendo sido 

solicitada a correção das desconformidades detetadas.  
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Capital de Risco 

Em resultado da transposição da Diretiva 2011/61/EU relativa aos gestores de fundos de investimento 

alternativos, o Regime Jurídico do Capital de Risco, do Empreendedorismo Social e do Investimento 

Alternativo Especializado (RJCRESIE) foi aprovado pela Lei n.º 18/2015, de 4 de março. Esta Lei revogou 

o anterior Regime Jurídico do Capital de Risco aprovado pelo Decreto-Lei n.º 375/2007, de 8 de novembro, 

e introduziu no ordenamento jurídico nacional as matérias relativas ao empreendedorismo social e ao 

investimento especializado (ver mais detalhes na seção 3.3.1. deste relatório).  

Na sequência da aprovação do RJCRESIE, o Regulamento da CMVM n.º 3/2015, de 3 de novembro, 

revogou o Regulamento da CMVM n.º 1/2008. Entre outros aspetos, o novo Regulamento revê as regras 

de avaliação dos ativos que integram as carteiras dos organismos de investimento em capital de risco, 

define normas aplicáveis aos fundos e às sociedades de empreendedorismo social e aos organismos de 

investimento alternativo especializado, concretiza o regime da sua comercialização e estabelece o regime 

aplicável à fusão e à cisão dos organismos de investimento em capital de risco, de fundos de 

empreendedorismo social e de organismos de investimento alternativo especializado. Deu-se também o 

início à revisão da Instrução da CMVM n.º 2/2013 relativa ao reporte de informação financeira na área de 

capital de risco e à elaboração das instruções de reporte para fundos e sociedades de empreendedorismo 

social e organismo de investimento alternativo especializado. Ainda que a Instrução da CMVM n.º 2/2013 

tenha entrado em vigor no final do primeiro semestre de 2013, continuou a ser necessário analisar em 

profundidade os reportes efetuados pelas sociedades de capital de risco de modo a validar a consistência 

da informação financeira e o cumprimento das regras definidas na Instrução.  

Foi dada continuidade ao modelo de análise semestral de indicadores económico-financeiros das 

sociedades e dos fundos de capital de risco, em particular no que respeita aos rácios financeiros mais 

relevantes, às principais rubricas do balanço e da demonstração de resultados e ao cumprimento dos 

limites impostos pelo Código das Sociedades Comerciais.  

 

Titularização de Créditos 

A CMVM supervisionou nove operações de emissão de obrigações titularizadas, num total de 5,1 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. 
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A CMVM monitorizou as carteiras de créditos afetas às emissões de obrigações titularizadas ‘vivas’ que 

se encontram em período de revolving, analisou em profundidade cinco carteiras aquando do processo 

de renovação de código alfanumérico e supervisionou dois processos de aquisição de participação 

qualificada em sociedades de titularização de créditos e um processo de alteração de gestor de créditos 

de operação de titularização de sociedade de titularização de créditos. 

 

Supervisão dos Relatórios do Sistema de Controlo Interno 

Foram recebidos e analisados 54 relatórios de controlo interno relativos a Sociedades Gestoras de Fundos 

de Investimento Mobiliário (18) e Imobiliário (27), a Sociedades Gestoras de Fundos de Titularização de 

Créditos (3), a Sociedades de Titularização de Créditos (5) e a uma Instituição Financeira de Crédito, 

referentes ao segundo semestre de 2014 e ao primeiro semestre de 2015. A análise centrou-se na 

avaliação dos requisitos formais que devem constar dos relatórios, na inventariação e avaliação das 

deficiências do sistema de controlo interno em termos dos riscos que representam e do seu impacto nas 

demonstrações financeiras das entidades, e ainda na apreciação da eficácia das funções de controlo e 

respetiva independência em relação aos órgãos de administração. 

Foram identificadas algumas deficiências relacionadas com a omissão dos requisitos decorrentes da 

regulamentação aplicável, designadamente em termos do número e do montante agregado das operações 

analisadas em cumprimento com a Lei da Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento de 

Terrorismo (Lei nº 25/2008, de 5 de junho), do número e do montante agregado de ordens e operações 

sobre instrumentos financeiros analisadas no âmbito da defesa do mercado nos termos do n.º 3 do artigo 

311.º do Cód.VM, do detalhe das reclamações recebidas e da informação sobre atividades exercidas por 

agentes vinculados. 

No que respeita à substância dos referidos relatórios concluiu-se que: 

• Das 377 deficiências analisadas sobre os sistemas de controlo interno vigentes, 216 respeitam à 

atividade de gestão de FIM, 142 à atividade de gestão de FII e 19 estão relacionadas com a 

titularização de créditos. Assume particular acuidade o número de deficiências detetadas pelo Revisor 

Oficial de Contas e/ou pelo Fiscal Único (282, que correspondem a cerca de 74% do total das 

deficiências relatadas); 

• As deficiências mais comuns resultam, sobretudo, da ausência de integração automática entre 

sistemas informáticos e de fragilidades na parametrização e na configuração de acessos às 

aplicações utilizadas, de procedimentos de controlo insuficientes nalgumas áreas (operacionais, 

gestão de risco e sistemas de informação), de ausência da formalização, aprovação e adoção prática 
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de processos, incluindo a desatualização dos manuais de procedimentos, de automatização 

insuficiente em determinados processos operacionais, da ausência de supervisão independente 

nalgumas funções (controlo e operacionais), da deficiente segregação de funções e da inexistência 

ou inadequação do plano de continuidade de negócio; 

• De forma reiterada, 68% das deficiências transitam de relatórios de controlo interno de períodos 

anteriores e não foram corrigidas de acordo com o previsto, o que indicia dificuldades na adequação 

da organização interna das sociedades e fragilidades no funcionamento do seu sistema de controlo 

interno, ainda que as entidades tenham apresentado à CMVM justificações para o adiamento do 

calendário inicialmente previsto para a sua resolução e novos prazos de execução; 

• Observou-se uma insuficiente descrição dos parâmetros de alerta estabelecidos e dos níveis de risco 

tolerados relacionados com cada atividade de intermediação financeira exercida e com os 

procedimentos e os sistemas de controlo existentes; 

• Na maioria das situações em que a função de compliance recai sobre o 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 sobre os procedimentos desenvolvidos pelo compliance 

essencialmente pelo facto de não ser apontada qualquer deficiência ao sistema de controlo interno 

ou de as deficiências elencadas decorrerem em exclusivo do exame efetuado pela auditoria externa 

(ROC) e pelo Fiscal Único ou ainda por outras unidades orgânicas, razão pela qual não é possível 

concluir acerca da intervenção do responsável do controlo de cumprimento nesta tarefa. 

As deficiências detetadas foram discutidas com as entidades em causa e foi solicitada a sua correção. 

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

Investimento e Respetiva Entidade Gestora 

Durante o ano foram analisados os relatórios de auditoria sobre informação financeira dos FIM e dos FII, 

cuja data de reporte se refere, respetivamente, a 31 de dezembro de 2014 e a 30 de junho de 2015, e foi 

dada particular atenção às reservas e às ênfases emitidas pelos auditores e ao tratamento das respetivas 

irregularidades. As reservas identificadas relativamente aos FIM respeitaram essencialmente i) à 

subvalorização de rubricas das demonstrações financeiras (ativos em imparidade), ii) à ausência de 

disponibilização de relatórios de auditoria sobre demonstrações financeiras de períodos anteriores, cujo 

exame foi contratado a entidade diferente da que certifica as contas em período subsequente, e iii) a 

limitações ao âmbito e profundidade do exame por força da exposição da carteira de um fundo a ativos 

não disponíveis para negociação, por se encontrarem depositados numa entidade em processo de 

liquidação. 
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Quadro 52 – Relatórios dos Auditores Relativos às Contas dos Fundos Mobiliários e Imobiliários 

 

Fonte: CMVM. 

 

As reservas divulgadas nos relatórios dos FII estão relacionadas com i) a incerteza quanto à razoabilidade 

e aderência dos pressupostos utilizados na aferição do valor realizável dos imóveis em carteira, ii) a 

ausência de resposta à circularização efetuada pelo auditor para confirmação de valores registados nas 

demonstrações financeiras, iii) a sobrevalorização/subvalorização de rubricas das demonstrações 

financeiras, iv) o risco de continuidade de negócio, v) alertas para a ocorrência de perdas potenciais 

relacionadas com a desvalorização de imóveis, vi) processos judiciais em curso, vii) dívidas fiscais em 

mora, viii) a razoabilidade do justo valor reconhecido nas participações detidas, e ix) liquidação de fundos.  

As ênfases identificadas são relativas i) à incerteza quanto aos critérios ou métodos utilizados na 

valorização dos ativos em carteira, ii) ao incumprimento de limites legais ao investimento, da composição 

do património, do número de participantes e do valor líquido mínimo do fundo, iii) à incerteza nos 

pressupostos utilizados na avaliação de imóveis por peritos avaliadores independentes, iv) ao risco de 

continuidade de negócio, v) à prorrogação da maturidade dos fundos (apenas nos FII), vi) ao impacto do 

novo regime fiscal aplicável aos organismos de investimento coletivo aprovado pelo Decreto-Lei nº 7/2015, 

de 13 de janeiro, vii) ao termo da duração ou início de liquidação do fundo, viii) a problemas de 

comparabilidade das demonstrações financeiras (devido a reservas por limitação de âmbito existentes 

noutros relatórios ou ao facto de se tratarem de fundos constituídos no ano), ix) à exposição ao Grupo 

Espírito Santo (apenas nos FIM), x) à sobrevalorização de imóveis e de participações em sociedades 

imobiliárias e xi) a alertas sobre a ocorrência de pedidos de resgate muito significativos (apenas nos FIM). 

Adicionalmente, foram analisados 25 relatórios de auditores referentes à certificação de contas anuais dos 

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

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

 

 

 

Relatórios dos Auditores 30.06.2013 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2015

Número de Relatórios 284 505 269 461 211

     Enfâses 94 237 114 230 68

     Reservas 5 23 6 41 4
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Supervisão de Depositários 

A entrada em vigor do novo enquadramento legal dos organismos de investimento coletivo (RGOIC) e do 

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

(RJCRESIE), 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 

investimento coletivo no que respeita às suas funções de controlo. Estas alterações repercutiram-se num 

número alargado de entidades depositárias, atendendo a que todos os gestores abrangidos pelo RGOIC 

e alguns abrangidos pelo RJCRESIE se encontram sujeitos aos deveres e obrigações previstos na AIFMD 

e, consequentemente, aos deveres e obrigações previstos nestes diplomas e no Regulamento Delegado 

(UE) n.º 231/2013.  

No âmbito dessas alterações ao regime aplicável aos deveres do depositário, serviço que é pago pelos 

participantes dos OIC através da comissão de depósito, observou-se um incremento das exigências 

relativas às políticas e procedimentos de controlo e de guarda de ativos, e foi prevista a obrigatoriedade 

de comunicação imediata à CMVM dos incumprimentos que possam prejudicar os participantes. As novas 

exigências impuseram a revisão estrutural dos contratos anteriormente em vigor e a reformulação dos 

sistemas e procedimentos das entidades depositárias. Após um período de adaptação, foram 

gradualmente remetidas as comunicações dos incumprimentos detetados, incluindo os intra-mensais, o 

que permite que a CMVM tenha uma atuação mais célebre e eficaz na mitigação dos problemas 

identificados junto dos OIC por si supervisionados. Foram efetuadas 157 comunicações de 

incumprimentos por diversos depositários, 122 relativos a FIM e 35 a FII.  

Finalmente, salienta-se o alargamento do âmbito do relatório anual do depositário sobre a fiscalização por 

si desenvolvida à atividade dos gestores de OIC, que passa a abranger a atividade de gestão de OIC 

imobiliários. Este relatório deixa de ser enviado em anexo ao relatório de controlo interno previsto no artigo 

11.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 e passa a ser enviado à CMVM de forma independente, com 

a redução do prazo de envio até 31 de março.  

3.1.5. Registos e Autorizações   

3.1.5.1. Operações  

O número total de processos de registo e de aprovação de prospetos entrados na CMVM caiu 26% em 

relação ao ano anterior. Para esta redução contribuiu, em larga medida, o forte decréscimo dos processos 

relativos a pedidos de aprovação de prospetos dirigidos ao mercado primário. Todavia, o pedido de 

aprovação de prospetos de admissão sem antecedente oferta pública de distribuição aumentou. 
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No que diz respeito aos prospetos de ofertas públicas de distribuição, face à inexistência de ofertas 

públicas iniciais de venda de ações e à concretização de apenas um aumento de capital social através de 

subscrição pública (da Mota Engil, SGPS, S.A.), destacam-se as ofertas públicas de subscrição de valores 

mobiliários representativos de dívida. Foram os casos de duas ofertas da Mota-Engil, SGPS, S.A. e das 

ofertas dirigidas ao público em geral de obrigações das sociedades anónimas desportivas cotadas em 

mercado regulamentado.   

Deram entrada em 2015 cinco pedidos de registo de oferta pública de aquisição, tendo três assumido a 

modalidade de oferta pública de troca: i) a OPA parcial e voluntária lançada pelo Banco Comercial 

Português, S.A. sobre valores mobiliários emitidos pelo Banco Comercial Português, S.A. e pela BCP 

Finance Company, Ltd; ii) a OPA parcial e voluntária de 50.000 obrigações emitidas pela Mota-Engil, 

SGPS, S.A., lançada pela Mota-Engil, SGPS, S.A.; e iii) a OPA geral e voluntária de ações representativas 

do capital social da Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A., lançada pela própria 

Semapa. Nos demais pedidos, foi deferido o registo da OPA geral e voluntária, preliminarmente anunciada 

pela Farminveste 3 – Gestão de Participações SGPS, Lda, sobre ações representativas do capital social 

da Glintt – Global Intelligent Technologies, S.A.. O pedido de registo da OPA geral e voluntária sobre a 

totalidade das ações emitidas pelo Banco BPI, S.A., preliminarmente anunciada pelo CaixaBank, S.A., foi 

indeferido atenta a não verificação definitiva de condições de lançamento e de eficácia, bem como a 

intenção manifestada pelo oferente de desistir do referido pedido.  

 

Quadro 53 – Registo Operações/Aprovações Prospetos (número) 

 
Fonte:CMVM 

 

 

Tipo de

Operações/Prospectos

2014 2013 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2016 2015

OPSO 0 0 3 9 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0

OPSA 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0

OPVA 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0

OPA 2 3 5 6 4 6 2 1 0 0 0 1 1 2

Sub-total de Ofertas 2 5 9 20 8 21 2 1 0 0 0 2 1 2

APB 2 2 7 7 7 7 0 0 0 0 2 0 0 2

APADM 4 4 10 8 9 7 0 0 0 0 4 1 1 4

AQP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8 11 26 35 24 35 2 1 0 0 6 3 2 8

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.

Transitados Entrados Registados/ 

Aprovados

Recusados Retiraram Desistiram/      

Não 

Transitados

de para
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Nos processos de registo que transitaram de 2014, a OPA preliminarmente anunciada por Abel Saturnino 

da Silva de Moura Pinheiro sobre a totalidade das ações emitidas pela Interhotel – Sociedade Internacional 

de Hotéis, S.A. transitou para 2016 e o pedido de registo da OPA preliminarmente anunciada pela Terra 

Peregrin – Participações SGPS, S.A. sobre a totalidade das ações emitidas pela Portugal Telecom SGPS, 

S.A. foi recusado atenta a definitiva não verificação de condições de que dependia o seu lançamento. 

Manteve-se o interesse de diversas instituições financeiras nacionais na figura do “prospeto de base” no 

âmbito da execução dos respetivos programas de dívida, tendo sido pedida a aprovação de sete prospetos 

de base para a emissão e/ou admissão a mercado regulamentado de valores mobiliários representativos 

de dívida: i) do Banco Santander Totta, S.A.; ii) do Banco BPI, S.A. (duas admissões); iii) da Caixa Geral 

de Depósitos, S.A.; iv) da Caixa Económica Montepio Geral; v) do Banco Comercial Português, S.A.; e vi) 

do Banco Popular Portugal, S.A.. 

Quanto aos processos de aprovação de prospetos de admissão a mercado regulamentado de valores 

mobiliários sem ofertas públicas precedentes, as sociedades de titularização de crédito (Sagres - 

Sociedade de Titularização de Créditos, S.A., Tagus - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. e 

Gamma - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A.) continuaram a desempenhar um importante papel, 

tendo o número de processos de prospeto de admissão de obrigações titularizadas representado mais de 

metade do total de processos desta natureza. Os demais processos de admissão a mercado 

regulamentado de valores mobiliários foram objeto de prévia colocação particular: admissão de 

empréstimos obrigacionistas da Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A., da Altri, 

SGPS, S.A. e da NOS, SGPS, S.A..  

Quatro processos de aprovação de prospetos de admissão transitaram de 2014. Um deles, relativo à 

admissão em mercado regulamentado de obrigações titularizadas a emitir pela Sagres - Sociedade de 

Titularização de Créditos, S.A., transitou para 2016 e três foram alvo de desistência pelos requerentes. 

      

3.1.5.2. Gestão de Ativos  

Fundos de Investimento Mobiliário e Imobiliário 

Em 2015 foram autorizados pela CMVM sete novos fundos de investimento mobiliário, todos eles 

harmonizados abertos, e foram liquidados vários fundos em virtude do decurso do prazo de duração 

inicialmente previsto, da progressiva redução dos montantes sob gestão e mediante decisão da entidade 

gestora. A reduzida dimensão dos montantes sob gestão, bem como aspetos de natureza comercial, em 

particular a sobreposição de políticas de investimento quando considerada a gama de fundos de 
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investimento oferecida, resultaram na extinção de fundos de investimento através de processos de fusão. 

Cinco fundos de investimento mobiliário foram objeto de fusões transfronteiriças. 

Foram objeto de não oposição pela CMVM 57 processos de alteração aos documentos constitutivos de 

fundos de investimento mobiliário. As alterações à política de investimento dos fundos decorrem ora da 

necessidade de adaptação da estratégia de investimento às condições de mercado e respetivas 

perspetivas de evolução, ora do processo de redefinição da gama de oferta de fundos de investimento 

das respetivas sociedades gestoras. 

Quantos aos fundos de investimento imobiliário, foram liquidados quatro fundos (dois tinham iniciado o 

processo de liquidação no ano anterior), um por decurso do prazo de maturidade do fundo e três por 

decisão de liquidação antecipada tomada pelos participantes. Onze fundos entraram em processo de 

liquidação. Tendo em conta o desfasamento temporal entre a entrada em liquidação de um fundo e a sua 

conclusão, decorrente das condições de mercado verificadas nos últimos anos e a inerente dificuldade na 

alienação dos imóveis integrantes das respetivas carteiras, tem sido frequentemente requerida a 

prorrogação do prazo de liquidação de fundos imobiliários além do período inicial previsto na lei de um 

ano. Em 2015 foram solicitadas 16 prorrogações de prazo de reembolso das unidades de participação.  

Ainda em matéria de fundos de investimento imobiliário, foi aprovado o prospeto de oferta pública de 

distribuição de unidades de participação relativas a um aumento de capital de um fundo fechado. 
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Quadro 54 – Processos Administrativos de Fundos de Investimento em 2015 

 

 

Registos AIFMD 

Nos termos do artigo 5.º/2 da Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, as sociedades gestoras de fundos de 

investimento imobiliário (SGFII) e as sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário (SGFIM) 

que, à data da entrada em vigor do RGOIC, incluíam na sua atividade a gestão de organismos de 

investimento alternativo (OIA) tiveram de requerer, até 26 de junho de 2015, uma nova autorização e 

registo junto do Banco de Portugal (BdP) e um novo registo de atividade junto da CMVM. Apesar de se 

reportarem a entidades já em atuação no mercado português, os pedidos de autorização e de registo 

corresponderam, para todos os efeitos, a novos procedimentos de autorização e de registo, o que 

configurou uma situação excecional e atípica, mas imperativa à luz da Diretiva n.º 2011/61/UE. 

 

 

Fundos de Investimento Mobiliário 7 57 6 21

   Fundos Harmonizados 7 47 5 6

     Mercado Monetário 0
     Obrigações 8 1 3
     Ações 26 1 1
     Garantidos 0
     Flexíveis 6 8 2
     Índices 0
     Estruturados 0
     Outros (FIM) 1 4 1
     FPA 1 2
   FPR 3 1
Fundos de Investimento Alternativo em VM 7 2

Outros Fundos de Investimento Alternativo 0 13

Organismos de Investimento Imobiliário 0 65 0 4

    Fundos Abertos (Total) 14
    Fundos Fechados (Total) 51 4
    Fundos de Arrendamento Habitacional 2
    Fundos Especiais de Investimento Imobiliário 22 1
    Sociedades de Investimento Imobiliário (SIIMO) 0
    Fungepi 5
TOTAL 7 129 6 40

Fonte: CMVM.

Tipo de Fundo

Autorização 

para 

Constituição

Autorização 

para Alteração
Fusão¹ Liquidação

¹ Considera-se, para efeitos da referida classif icação, a tipologia do fundo incorporante, com a excepção de 5 fundos (1 Outros (FIM), 1

Ações, 2 Flexíveis e 1 Obrigações) cuja a tipologia do fundo considerada foi a do fundo incorporado, por se tratar de uma fusão

transfronteiriça. 
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Antecipando eventuais dúvidas do mercado e a necessidade de coordenação entre supervisores quanto 

à instrução e à apreciação dos novos pedidos de autorização e de registo, a CMVM e o BdP adotaram um 

entendimento conjunto que cobriu os aspetos mais relevantes destes procedimentos. A CMVM preparou 

ainda novos dossiers de registo que elencaram toda a documentação obrigatória a submeter à CMVM e 

detalharam o respetivo conteúdo mínimo obrigatório.  

Na área do capital de risco, a aprovação do RJCRESIE implicou que as sociedades de capital de risco 

cujos ativos sob gestão excedessem os limiares de aplicação da AIFMD requeressem uma nova 

autorização. A CMVM preparou também os dossiers de registo para este atividade, e encontra-se a 

analisar os pedidos de registo solicitados de duas sociedades gestoras de fundos de capital de risco. 

Por outro lado, na sequência da entrada em vigor do RGOIC e do Regulamento da CMVM n.º 02/2015, as 

entidades gestoras de organismos de investimento coletivo ficaram ainda obrigadas a atualizar os 

documentos constitutivos dos OIC sob gestão, adaptando-os ao novo quadro legal e regulamentar. 

Considerando que os procedimentos de novo registo de atividade exigidos pela Lei n.º 16/2015, de 24 de 

fevereiro, abrangem os documentos constitutivos dos OIC sob gestão, a análise dos documentos 

constitutivos atualizados foi inserida no âmbito dos procedimentos de registo. 

 

Titularização de Créditos 

Durante 2015 não houve qualquer autorização para a constituição de novos fundos de titularização de 

créditos ou para alterações em documentos constitutivos de fundos já existentes, mas foram liquidados 

três fundos com fundamento na liquidação antecipada por parte do detentor único. As emissões de 

obrigações titularizadas encontram-se no quadro seguinte. 

 
Quadro 55 – Emissões de Obrigações Titularizadas 

 

Fonte: CMVM. 

 

 

n.º Montante (10^6 €)

Crédito hipotecário 1 1192,2

Crédito ao consumo 4 1365,8

Outros créditos dentro do sistema financeiro 3 2077,2

Créditos fora do sistema financeiro 1 502,9

Total de Emissões de Obrigações  Titularizadas 9 5 138,1

Emissões de Obrigações Titularizadas
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Capital de Risco 

A CMVM concedeu o registo a seis novas sociedades de capital de risco, que pretendem exercer a 

atividade através da gestão de fundos de capital de risco e de carteira própria. No que respeita aos fundos 

de capital de risco, foram registados onze novos fundos, representando um potencial de investimento de 

213,9 milhões de Euros. Por outro lado, foi cancelado o registo de duas sociedades de capital de risco e 

foi cancelado um fundo que havia sido autorizado em 2013 e que nunca chegou a iniciar atividade. 

3.1.5.3. Outros Aspetos da Intermediação Financeira 

Durante o ano foram registadas duas sociedades de consultoria para o investimento (Hawkclaw Capital 

Advisors, Lda. e Quantum - Sociedade de Consultoria para Investimento, S.A.) e uma sucursal de empresa 

de investimento (Axia Ventures (Group) Limited - Sucursal em Portugal). Foi cancelado o registo de uma 

sociedade financeira de corretagem (Sartorial - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A.) e de uma 

sucursal de uma instituição de crédito extracomunitária (Banque Privée Espírito Santo, S.A. - Sucursal em 

Portugal). Ocorreu ainda a transformação de uma sociedade corretora em sociedade financeira de 

corretagem (DIF Broker - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A.). Verificou-se, adicionalmente, a 

alteração da denominação social de dois intermediários financeiros (ESAF - Espírito Santo Gestão de 

Patrimónios, S.A. para GNB - Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A., em 12 de janeiro, e Banco Espírito 

Santo de Investimento, S.A. para Haitong Bank, S.A., em 23 de setembro). 

 

Quadro 56 – Número de Intermediários Financeiros Registados na CMVM 

Intermediários Financeiros N.º 

Instituições de crédito nacionais 28 

Sucursais de instituições de crédito comunitárias 8 

Sucursais de instituições de crédito extra comunitárias 1 

Instituições financeiras de crédito; 1 

Sociedades financeiras de corretagem 2 

Sociedades corretoras 4 

Sociedades gestoras de patrimónios 10 

Sociedades de consultoria para investimento 12 

Sucursais comunitárias de empresas de investimento 4 

Sociedades gestoras de Sistemas Negociação Multilateral; 1 

Sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário 19 

Sociedades gestoras de fundos de investimento imobiliário 28 

Sociedades gestoras de fundos de titularização de créditos 3 
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O número de intermediários financeiros registados na CMVM no final do ano consta do quadro anterior. 

O número de empresas de investimento em regime de livre prestação de serviços subiu para 2 632, com 

o número de novas sociedades registadas (323) a ser superior ao de sociedades canceladas (296). 

  

3.1.5.4. Peritos Avaliadores de Imóveis  

A Lei n.º 153/2015, em vigor desde 13 de novembro de 2015, regula o acesso e o exercício da atividade 

de peritos avaliadores de imóveis que prestem serviços a entidades gestoras de organismos de 

investimento coletivo, instituições de crédito, sociedades financeiras, sociedades gestoras de fundos de 

pensões ou empresas de seguros ou de resseguros. Esta Lei alarga os poderes de registo, de supervisão 

e de fiscalização da CMVM a peritos que prestem serviços de avaliação imobiliária a entidades do sistema 

financeiro nacional que não organismos de investimento coletivo. 

O número de peritos avaliadores de imóveis inscritos na CMVM teve um crescimento acentuado, na ordem 

dos 36% face ao ano anterior. Desde que estivessem regularmente inscritos, nomeadamente com seguro 

de responsabilidade civil profissional regular e válido, a sua inscrição converteu-se oficiosamente num 

registo junto da CMVM. 

 

Quadro 57 – Registo de Peritos Avaliadores de Imóveis 

 

Fonte: CMVM. 

3.1.5.5. Auditores Externos  

No final do ano estavam registadas, para efeitos do disposto no art. 8º do CVM,  na CMVM 41 sociedades 

de auditores  (40 exercem a atividade em Portugal e uma é uma entidade de auditoria de país terceiro), 

não tendo ocorrido em 2015 qualquer pedido de registo inicial ou de cancelamento de registo. À 

semelhança de anos anteriores, grande parte das sociedades registadas têm pelo menos um sócio que 

não é revisor oficial de contas, o que reflete a multidisciplinaridade das equipas de auditoria. A entidade 

de auditoria de país terceiro tem ao seu serviço 90 revisores oficiais de contas, contratados pela sociedade 

ou a ela associados na qualidade de sócio ou a outro título. 

Peritos Avaliadores de Imóveis 

Registados

31/12/2013 Cancelados Registados 31/12/2014 Cancelados Registados 31/12/2015

Pessoas Singulares 523 4 147 666 2 299 963

Pessoas Coletivas 185 1 30 214 1 20 233

Total 708 5 177 880 3 319 1196
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Quadro 58 – Registo de Auditores Externos – Factos Averbados 

 

 

Em 2015 foram efetuados 25 pedidos de averbamento ao registo das sociedades de auditores, que 

originaram 77 atos de averbamento. Com a entrada em vigor do Regulamento da CMVM n.º 1/2014, em 

julho, deixou de ser requerido o averbamento da celebração e da rescisão de contratos de prestação de 

serviços das sociedades com ROC, o que justifica a significativa redução de pedidos de averbamento 

desta natureza. 

O novo Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, passou a impor, a 

partir de 1 de janeiro de 2016, o registo de todos os ROC e SROC na CMVM para o exercício de funções 

de interesse público, tendo sido eliminado o registo de auditores junto da CMVM a que se referem os 

dados acima apresentados. Este registo encontrava-se dependente da verificação de requisitos 

específicos previstos no Regulamento da CMVM n.º 1/2014, revogado pelo novo regime. 

É apresentado em maior detalhe, no ponto 3.3.1 deste relatório, o novo Regime Jurídico de Supervisão de 

Auditoria e respetiva regulamentação. 

 

 

 

2014 2015

Entrada de novos sócios 10 33

Saída de sócios 5 13

Aumentos de capital 1 11

Alteração da denominação 1 9

Atualização das participações sociais 1 4

Reduções de capital 1 3

Mudança de sede 0 3

Alteração data de encerramento de exercicio social 0 1

Celebração de contratos com Revisores Oficiais de Contas 7 0

Rescisão de contrato com Revisores Oficiais de Contas 4 0

Cancelamento do registo 1 0

Total 31 77

Fonte: CMVM.

N.º de averbamentos
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Supervisão de Auditores Externos   

A supervisão dos requisitos de registo dos auditores externos foi intensificada, com particular foco na 

verificação dos requisitos de independência, designadamente das regras de rotação do auditor (que 

entraram em vigor no ano transato) e do peso que cada cliente representa na carteira do auditor.  

Foram analisados os relatórios submetidos à CMVM por auditores registados, sobre a informação 

financeira contida em documentos de prestação de contas, em prospetos, ou em outros documentos 

previstos no Cód.VM, em legislação complementar e em regulamentos da CMVM. Sempre que necessário, 

foram solicitados esclarecimentos adicionais e/ou ajustamentos aos respetivos textos. A CMVM promoveu 

reuniões com os auditores registados, ou solicitou esclarecimentos escritos, sempre que a informação 

financeira publicada e por estes auditada ofereceu dúvidas em matéria de completude ou de observância 

das normas contabilísticas aplicáveis. No âmbito do acompanhamento regular da atividade dos auditores 

foram escrutinadas as medidas adotadas para sanar as irregularidades detetadas. Também foi mantido o 

procedimento de emissão de circulares a alertar para o cumprimento de determinados deveres, 

designadamente o de prestação de informação anual obrigatória e o de divulgação de informação que 

assegure o cumprimento dos requisitos de preparação e de apresentação de demonstrações financeiras.  

No plano legislativo e regulamentar, a CMVM participou na revisão do regime jurídico de supervisão de 

auditoria em Portugal, que culminou com a publicação da Lei n.º 140/ 2015, de 7 de setembro, que aprova 

o novo Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro, que 

aprova o Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria. Com esta nova legislação, que entrou em vigor a 1 

de janeiro de 2016, foi alterado o modelo nacional de supervisão de auditoria e foi conferido à CMVM um 

conjunto de poderes de regulação e de supervisão pública de Revisores Oficiais de Contas (ROC), de 

Sociedades de Revisores Oficiais de Contas (SROC), de auditores e de entidades de auditoria com origem 

em outros Estados Membros da UE e em países terceiros registados em Portugal, bem como da atividade 

de auditoria por eles desenvolvida. 

 

3.1.6. Contencioso  

3.1.6.1. Contencioso Contraordenacional 

Durante o ano correram na CMVM 131 processos de contraordenação. O Conselho de Administração 

proferiu decisão em 26 processos, nos quais foi deliberada a aplicação de 21 coimas no valor total de 

2 045 000 Euros. Deste montante, 1 995 000 Euros correspondem a coimas aplicadas em processos que 

não foram impugnados pelos arguidos, pelo que a decisão se tornou definitiva. Todos os processos 
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decididos pela CMVM respeitaram à prática de contraordenações graves ou muito graves, com as coimas 

mais elevadas a situar-se entre 100 000 Euros e 500 000 Euros. Embora entre os arguidos se contem 

doze pessoas singulares, na maioria dos processos os arguidos foram pessoas coletivas, principalmente, 

intermediários financeiros (e, em particular, entidades gestoras de instituições de investimento coletivo), 

emitentes e auditores. 

Nos processos relativos à gestão coletiva de investimentos estava em causa a violação dos deveres 

relativos à comunicação à CMVM da informação financeira periódica, à administração de fundos de 

investimento, à avaliação e transação de imóveis no âmbito da gestão de fundos de investimento 

imobiliário e à identificação e atuação de forma a evitar situações geradoras de conflitos de interesses. 

Também houve processos relativos à qualidade e à oportunidade de informação, à comunicação de 

participações qualificadas e à comunicação de transações por dirigentes de emitentes. Os processos 

decididos relativos à violação dos deveres dos intermediários financeiros, com especial incidência nos 

deveres relativos à organização interna daquelas entidades, resultaram de supervisões realizadas pela 

CMVM. A CMVM decidiu ainda dois processos relativos a auditores pela violação do dever de elaboração 

de relatório ou parecer assinado por revisor com a experiência mínima para o exercício da profissão. 

 

Quadro 59 – Processos de Contraordenação em 2015 
  

 

 

 

Na CMVM Total MER GCP QOI DPQ PIP IFnA IF AUD

Processo transitados de anos anteriores 119 20 30 21 15 0 9 23 1

Iniciados em 2015 49 3 20 9 5 0 3 7 2

Processos objeto de junção em 2015 -3 0 -1 0 -2 0 0 0 0

Total 165 23 49 30 18 0 12 30 3

Processos investigados e não 

instaurados 8 0 8 0 0 0 0 0 0

Processos decididos 26 1 11 4 4 0 2 2 2

Processos em curso 131 22 30 24 14 0 11 28 2

Total 165 23 49 28 18 0 13 30 4

Nos Tribunais

Processos objeto de decisão final 5 4 0 0 0 0 0 1 0

Processos a decorrer 9 4 2 1 0 0 1 0 1

Total 14 8 2 1 0 0 1 1 1

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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Apenas dois dos processos decididos foram impugnados judicialmente para o Tribunal da Concorrência, 

Supervisão e Regulação. Num deles estava em causa a violação do dever de defesa do mercado e o 

arguido, embora tenha apresentado impugnação judicial, desistiu ainda antes do início do julgamento, 

razão pela qual a decisão assumiu natureza definitiva. No outro processo estava em causa o exercício 

não autorizado da atividade de gestão de carteiras. O julgamento em primeira instância deste processo 

decorreu ainda em 2015, e foi proferida sentença que absolveu os dois arguidos. A CMVM recorreu para 

o Tribunal da Relação de Lisboa que, contudo, confirmou a decisão da primeira instância.  

Decorreram também em 2015 os julgamentos de três impugnações judiciais de decisões da CMVM 

proferidas durante 2014. O Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão confirmou nas respetivas 

sentenças, total ou parcialmente, a decisão condenatória da CMVM.  

Durante o ano o Tribunal da Relação de Lisboa proferiu decisões de mérito em cinco processos com 

origem em condenações pela CMVM, confirmando em todos eles a decisão condenatória proferida pelo 

tribunal de primeira instância. Dois arguidos interpuseram recurso para o Tribunal Constitucional dos 

Acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa, que não admitiu nenhum destes recursos. 

Cinco das decisões judiciais proferidas em 2015 no âmbito de processos de impugnação de decisões 

condenatórias pela CMVM puseram termo ao processo, tornando-se definitivas. Estas decisões judiciais 

dizem respeito a processos de contraordenação decididos pela CMVM em anos anteriores. 

 

CAIXA 4 – DECISÕES JUDICIAIS EM 2015: CONTRAORDENAÇÕES 

Resume-se seguidamente o essencial de um acórdão do Tribunal Constitucional, de um acórdão do 

Tribunal da Relação de Lisboa e de uma sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

que, quer pela novidade das questões tratadas ou das posições jurisprudenciais assumidas, quer pela 

relevância do próprio processo no contexto do mercado de capitais português, merecem destaque entre 

as várias decisões judiciais proferidas em 2015.  

O acórdão do Tribunal Constitucional declarou não inconstitucional o disposto no artigo 416º, nº 8, do 

Cód.VM, que prevê a inaplicabilidade da proibição de reformatio in peius (possibilidade de as sanções 

serem agravadas em sede de recurso de impugnação) aos processos de contraordenação instaurados e 

decididos nos termos do Cód.VM. O acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa é um dos dois acórdãos 

já proferidos por este Tribunal relativamente ao tema da contagem do prazo de prescrição do 

procedimento contraordenacional quando está em causa a violação do dever de defesa do mercado na 

sequência da execução de ordens destinadas a defraudar ou a limitar significativamente os efeitos de 

rateio em oferta pública de ações (artigo 311º, nºs 1 e 2, alínea c), do Cód.VM). Finalmente, a sentença 
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do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão condenou cinco arguidos por violações aos deveres 

de qualidade de informação, de segregação patrimonial, de conflito de interesses e de defesa do mercado, 

praticadas enquanto administradores de intermediário financeiro.  

 

Acórdão do Tribunal Constitucional de 14 de julho de 2015 

O Tribunal Constitucional julgou não inconstitucional o artigo 416º, nº 8 do Cód.VM, que prevê a 

inaplicabilidade da proibição de reformatio in peius aos processos de contraordenação instaurados e 

decididos nos termos do Cód.VM. O acórdão pronunciou-se sobre a compatibilidade da regra legal de 

inaplicabilidade daquela proibição com o princípio da igualdade (artigo 13º da Constituição da República 

Portuguesa - CRP), o direito de acesso à tutela jurisdicional (artigo 20º da CRP) e o direito de audiência e 

defesa (artigo 32º, nº 10).  

O Tribunal Constitucional, previamente à apreciação do pedido de recurso de inconstitucionalidade, 

enquadra a questão da proibição de reformatio in peius no direito infraconstitucional, quer no processo 

penal, quer no processo de contraordenação. No domínio do direito de mera ordenação social, o Tribunal 

aborda a evolução histórica do direito de mera ordenação social (e, em especial, a circunstância de o 

regime, na versão originária, não consagrar a regra da proibição, tendo a regra sido apenas consagrada 

na reforma de 1995), as vicissitudes históricas da consagração da regra de inaplicabilidade no Cód.VM e 

ainda outros desvios à regra da proibição constantes de regimes jurídicos setoriais – como o setor 

bancário, da concorrência ou do ambiente. 

Na apreciação concreta do mérito do recurso, o Tribunal Constitucional apreciou, em primeiro lugar, a 

alegação de violação do direito de audiência e defesa em processo de contraordenação, concluindo pela 

não inconstitucionalidade. Em síntese, o Tribunal analisa a sua jurisprudência sobre a proibição de 

reformatio in peius no processo penal e avalia se os fundamentos da sua jurisprudência no direito criminal 

são transponíveis para o direito de mera ordenação social. O Tribunal reiterou novamente a sua 

jurisprudência sobre a distinção de figuras (e garantias) do ilícito penal e contraordenacional e, à luz da 

diferença de estrutura do regime da impugnação judicial nas contraordenações com o regime do recurso 

processual (inexistência de conformação da acusação), conclui pela inexistência de equiparação ou 

paralelismo entre os dois fenómenos processuais, rejeitando a arguição de inconstitucionalidade. 

Nestes termos, o Tribunal aprecia a compatibilidade da regra de inaplicabilidade da proibição de reformatio 

in peius com o direito de acesso à tutela jurisdicional e explicita a concretização jurisprudencial do 

conteúdo do direito de acesso à tutela jurisdicional e a relação dessa garantia com a margem de 

conformação do legislador. O Tribunal aprecia a natureza, o conteúdo e a extensão da fase de impugnação 
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judicial, concluindo, em face das amplas oportunidades de contraditório e de defesa do arguido na fase 

de impugnação, que o legislador detém constitucionalmente margem de livre conformação para não 

aplicar a regra da proibição de reformatio in peius e que esta não cria qualquer obstáculo ou impedimento 

ao direito de impugnação (no sentido de ónus processual). Assim, o Tribunal Constitucional concluiu, em 

sentido negativo de inconstitucionalidade, que o legislador – na ponderação entre os interesses da posição 

jurídica do arguido e os interesses de realização da justiça – tem margem de conformação para afastar o 

regime de proibição, não consubstanciando a regra de inaplicabilidade da proibição uma restrição 

arbitrária ou desproporcional ao direito de acesso à tutela jurisdicional. 

O Tribunal Constitucional apreciou, também, a alegação de inconstitucionalidade com fundamento na 

violação do princípio da igualdade, e invoca a concretização essencial do princípio da igualdade – a 

proibição de arbitrariedade, a proibição de discriminação e a obrigação de diferenciação. O Tribunal 

entendeu que a questão integra o domínio da livre conformação do legislador e, num juízo de avaliação 

da (ir)razoabilidade da opção legislativa (atendendo que não existe um princípio constitucional de proibição 

de reformatio in peius e considerando as especificidades do setor financeiro - e dos ilícitos -, bem como 

dos bens jurídicos) conclui pela não desrazoabilidade da opção legal consagrada no artigo 416º, nº 8 do 

Cód.VM, julgando, em consequência, o recurso integralmente improcedente. 

 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 23 de abril de 2015 

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) pronunciou-se, em sede de recurso, sobre o despacho do Tribunal 

da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), que declarou não prescrito o procedimento 

contraordenacional, no âmbito do qual os arguidos – um intermediário financeiro e um cliente – haviam 

sido condenados pela violação do dever de defesa do mercado, previsto no artigo 311º, nºs 1 e 2, alínea 

c), do Cód.VM. Em síntese, os arguidos foram condenados por, em sede de oferta pública, o cliente do 

intermediário financeiro ter recorrido a terceiros para adquirir mais ações do que aquelas que 

individualmente poderia adquirir por aplicação das regras do rateio aplicáveis à referida oferta pública, 

tendo o intermediário financeiro aceite e executado as ordens de subscrição das ações dadas pelos 

terceiros e as ordens de transferência dos terceiros para o cliente, apesar de saber que as mesmas se 

destinavam a um fim ilícito. Os arguidos, defendendo que a infração se consumara quando foram dadas 

as ordens de subscrição das ações em sede de oferta pública, invocaram que o procedimento 

contraordenacional se encontraria prescrito à data em que a condenação transitou em julgado. 

O TRL confirmou a decisão proferida pelo TCRS, no sentido de que a consumação da infração só se deu 

quando foram executadas as ordens que transferiram as ações dos terceiros para o cliente, permitindo-

lhe, assim, adquirir mais ações do que as que individualmente poderia adquirir. Considerou o TRL que, 
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para o preenchimento do tipo objetivo em causa, a lei apenas exige a execução de ordens que sejam 

aptas e se destinem a defraudar o rateio, o que tanto abrange as ordens de subscrição como as de 

transferência, pelo que, in casu, a infração só se consumou quando foram executadas, pelo intermediário 

financeiro, as ordens de transferência que completam o preenchimento do tipo infracional. 

Adicionalmente, o TRL considerou que, ainda que se entendesse que as ordens de transferência não 

estão compreendidas no tipo infracional, e que o mesmo se consuma apenas com as ordens de subscrição 

das ações, nunca o procedimento contraordenacional estaria prescrito, por força do artigo 119º, nº 4, do 

Código Penal. Com efeito, estando em causa uma infração de empreendimento, em que o legislador 

definiu a ação típica, quanto ao grau de execução, como uma tentativa, antecipando a tutela do interesse 

jurídico protegido para este grau, dada a essencialidade do interesse jurídico para a sociedade, a 

verificação do resultado não típico, que justificou que a tentativa fosse sancionada como consumada, não 

pode deixar de ter relevância jurídica, para efeitos de fazer coincidir o início da contagem do prazo 

prescricional com a produção do evento que a norma visa evitar. 

Nestes termos, concluiu o TRL que, ainda que se considerasse consumada a infração à data da execução 

das ordens de subscrição, o prazo de prescrição sempre se teria iniciado só a partir da execução das 

ordens de transferência por parte do intermediário financeiro – por ser esse o momento da verificação do 

resultado não compreendido no tipo – pelo que o procedimento contraordenacional em causa não 

prescreveu. 

 

Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de 12 de outubro de 2015 

Por sentença de 12 de outubro de 2015, o TCRS condenou os cinco arguidos recorrentes, administradores 

de um intermediário financeiro, nas coimas únicas de 1 000 000 Euros, 700 000 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), bem como 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, 

por respetivamente, cinco anos, cinco anos, quatro anos, dois anos e três anos. Os ilícitos 

contraordenacionais imputados aos arguidos correspondiam a contraordenações muito graves pela 

violação a título doloso (e quanto a alguns dos arguidos recorrentes, também negligente) dos artigos 7º, 

306º, nº 1, 309º, nº 1 e 311º do Cód.VM. 
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A sentença proferida veio, em larga medida, confirmar a decisão proferida pela CMVM, tendo, 

designadamente, confirmado os montantes das coimas únicas aplicadas a três dos recorrentes (ainda que 

tenha, quanto a um destes, suspendido a execução da coima), e reduzido as coimas únicas aplicadas aos 

outros dois arguidos recorrentes (com suspensão da execução da coima também quanto a um destes). 

Os arguidos impugnaram a decisão condenatória da CMVM, invocando, em síntese, i) nulidades da 

decisão proferida; ii) nulidade processual pela alegada recusa de acesso a cópia digital dos autos; iii) 

nulidades da prova recolhida; iv) violação do princípio ne bis in idem; v) prescrição parcial do procedimento 

contraordenacional, entre outras questões. Os arguidos impugnaram, ainda, a imputação objetiva e 

subjetiva de todas as infrações imputadas pela CMVM, e invocaram a desproporcionalidade das sanções 

aplicadas pela CMVM. O Tribunal deu como provada a generalidade dos factos imputados na decisão de 

condenação, julgou improcedentes todas as nulidades e questões prévias suscitadas pelos arguidos 

recorrentes e confirmou a maioria das infrações imputadas pela CMVM. 

A sentença foi objeto de recurso, interposto por quatro dos cinco arguidos, para o Tribunal da Relação de 

Lisboa, que se encontra ainda pendente de decisão. 

 

3.1.6.2. Contencioso Extra Contraordenacional 

Em 2015 correram 44 processos de contencioso extra contraordenacional junto dos Tribunais 

Administrativos, Tributários e Cíveis em que a CMVM é sujeito processual. Em nenhum dos processos 

cíveis e tributários em curso foi proferida qualquer decisão final, mas num destes processos foi declarada 

a extinção da dívida em causa por prescrição. 

Em cinco processos de contencioso administrativo foi proferida decisão final. Em quatro deles não foi 

julgado procedente qualquer dos pedidos formulados pelos autores, e, no outro, o Tribunal Administrativo 

de Círculo de Lisboa proferiu sentença no âmbito de um processo de intimação para a prestação de 

informação ou passagem de certidão que deferiu o pedido formulado pelos requerentes. 
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Quadro 60 – Contencioso Extra Contraordenacional em 2015 

 

Fonte: CMVM. 

Contencioso Contencioso Contencioso

Administrativo Tributário Cível Total

(1) Processos em curso em 01/01/2015 15 6 9 30

(2) Processos iniciados 9 2 3 14

(3) Processos em curso durante 2015 (1)+(2) 24 8 12 44

(4) Processos findos 5 1 - 6

(5) Processos em curso em 31/12/2015 (3)-(4) 19 7 12 38



 

CAIXA 5 – DECISÕES JUDICIAIS EM 2015: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 18 de junho de 2015 

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) pronunciou-se, em sede de recurso, sobre sentença proferida 

pelo Tribunal Administrativo de Círculo, no âmbito de recurso contencioso de anulação, intentado por um 

investidor destinatário de uma OPA geral e obrigatória. Pretendia o recorrente sindicar a decisão recorrida 

relativamente ao entendimento nela sufragado quanto à irrecorribilidade do ato da CMVM que determinou 

que se procedesse ao registo prévio da OPA da totalidade das ações representativas do capital social da 

sociedade visada e do próprio registo prévio daquela OPA na CMVM. 

O STA considerou que o ato de concessão ou recusa de registo de OPA apenas poderá causar prejuízos 

na esfera jurídica do oferente, quando ocorra recusa de registo ou quando o registo ocorra em condições 

diferentes das propostas, e não na esfera jurídica dos potenciais destinatários da OPA, que não é 

prejudicada, já que a eliminação daquele ato da ordem jurídica não afeta a validade da oferta pública de 

aquisição. No caso de invalidade de registo, quando estejam em causa vícios formais, as irregularidades 

não determinam nem a invalidade da oferta, nem a invalidade das transmissões das ações que no seu 

âmbito se processem. 

Assim, entendeu o STA que os destinatários da OPA não são parte nem destinatários do ato de registo, 

mas só da OPA, que se desenvolve apenas no âmbito de uma relação jurídica de direito privado e não de 

uma relação jurídica administrativa. O STA considerou, pois, que o ato que ofende a esfera jurídica do 

recorrente é o ato jurídico-privado de oferta pública de aquisição e respetivas condições, ato cuja validade 

e conteúdo o recorrente teria de sindicar através de ação a interpor nos tribunais comuns, por estar em 

causa uma relação jurídico-privada estabelecida entre o oferente da OPA e os acionistas da sociedade 

visada. 

Por fim, considerou o STA que o ato de registo em si mesmo, como mera operação material de execução 

do ato que o concede, é, pela sua própria natureza, também irrecorrível. Em consequência, quanto à 

operação material de registo concluiu o STA que inexistia um ato administrativo suscetível de impugnação 

contenciosa, nos termos do artigo 268º, nº 4, da CRP e do artigo 25º, nº 1, da LPTA, por inexistência de 

conteúdo decisório e de efeito lesivo de direitos e interesses legalmente protegidos, tendo, portanto, 

decidido manter a decisão recorrida. 
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A CMVM prestou ainda apoio ao Sistema de Indemnização de Investidores no âmbito de seis processos 

administrativos e de três processos cíveis, sendo dois deles de reclamação de créditos. 

3.1.7. Investigação e Crimes de Mercado  

Investigação sobre abuso de mercado 

A investigação sobre abuso de mercado constitui uma atividade muito relevante da CMVM. Em matéria 

de abuso de informação, procura averiguar-se a ocorrência de transações efetuadas antes de eventos ou 

de anúncios relevantes e que tenham sido realizadas por dirigentes, trabalhadores, assessores financeiros 

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

causa. Os períodos que antecedem os anúncios de divulgação de resultados, de lançamento de ofertas 

públicas de aquisição, de aumentos de capital, de processos de accelerated bookbuilding e de outros 

eventos com potencial para afetar materialmente o valor das empresas são objeto de especial atenção. 

No que respeita à manipulação do mercado, procura identificar-se a ocorrência de tentativas de alteração 

artificial dos preços dos valores mobiliários, em particular em períodos antecedentes, correspondentes e 

subsequentes a ofertas públicas de aquisição, a ofertas públicas iniciais, a aumentos de capital e a 

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

Adicionalmente, dada a existência de títulos admitidos à negociação que apresentam reduzida liquidez, 

são analisadas as principais variações de cotação nesses títulos com o objetivo de identificar situações 

em que tais movimentos possam ter sido originados por transações com intuitos manipulativos. 

A atividade de investigação sobre abuso de mercado foi marcada por diversos processos de averiguações 

preliminares relacionados com a medida de resolução do Banco Espírito Santo (BES) e com a situação 

financeira da Espírito Santo Financial Group (ESFG) que conduziu à suspensão da negociação das 

respetivas ações. No caso do BES, e no que respeita ao eventual abuso de informação privilegiada, as 

investigações focaram-se sobre a informação relativa à preparação e concretização da medida de 

resolução, o apuramento dos resultados do 1.º semestre de 2014 ou os possíveis impactos da situação 

financeira da Espírito Santo International (ESI); no caso da ESFG, sobre a informação atinente à sua 

situação financeira. As averiguações recaíram sobre um número muito alargado de investidores, 

institucionais e de retalho, nacionais e estrangeiros, que efetuaram vendas expressivas nas imediações 

da divulgação de informação privilegiada.  
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CAIXA 6 – INVESTIGAÇÕES DE ABUSO DE MERCADO RELACIONADAS COM O BES E 

COM O ESFG 

Na sequência da medida de resolução do BES, decidida pelo Banco de Portugal em 3 de agosto de 2014, 

e da divulgação dos resultados semestrais do BES, em 30 de julho de 2014, informações com evidente 

impacto no valor das ações do BES, a CMVM abriu processos de averiguações preliminares tendentes a 

apurar a eventual existência de situações de abuso de mercado. Estes processos, pela sua abrangência, 

prioridade e número de investidores envolvidos, concentraram parte significativa da atividade de 

investigação da CMVM, com especial incidência entre o início do segundo semestre de 2014 (logo após 

os factos terem ocorrido) e o final do primeiro semestre de 2015.   

No âmbito dessas averiguações, a CMVM solicitou (designadamente ao BES e aos seus auditores) 

informações sobre o processo de apuramento dos resultados semestrais a entidades sujeitas à sua 

supervisão. Além disso, porque não detinha nenhuma informação sobre a preparação da medida de 

resolução, a CMVM teve que solicitar a cooperação de outras autoridades, nacionais e internacionais, 

sobre os atos preparatórios da medida de resolução e as pessoas, incluindo consultores externos, neles 

envolvidos (por exemplo, aprovação não pública das necessárias alterações legislativas ou notificação à 

Comissão Europeia para efeitos de concessão de auxílios de Estado): foi o caso da cooperação prestada 

à CMVM pelo Banco de Portugal, pelo Ministério das Finanças e pela Direcção-Geral da Concorrência da 

Comissão Europeia (DG-Com).  

As averiguações foram precedidas da identificação exaustiva da negociação (independentemente da 

plataforma de negociação utilizada) sobre ações do BES, instrumentos financeiros relacionados e dívida, 

abrangendo com especial profundidade a última semana de negociação. No caso das transações sobre 

ações do BES realizadas na Euronext Lisbon foi identificada a totalidade dos comitentes aos quais as 

transações eram imputadas.   

Esta análise prévia da negociação teve por objetivo verificar as vendas de ações BES que carecessem de 

ser esclarecidas em sede de averiguações preliminares e permitiu selecionar os investidores a investigar. 

Os processos incidiram sobre investidores institucionais e sobre investidores particulares. No caso dos 

institucionais, as averiguações preliminares recaíram sobre 35 investidores que efetuaram vendas em 

quantidades muito significativas. Na última semana de negociação, no seu conjunto, as vendas dos 

institucionais investigados representaram uma percentagem próxima dos 65% do total de ações do BES 

alienadas na Euronext Lisbon (chegando a representar 85% do total no dia que precedeu a divulgação 

dos resultados semestrais). Os investidores analisados apresentam características distintas. Tratou-se 

maioritariamente de sociedades gestoras de ativos ou de fundos internacionais globais, o que motivou em 

muitos casos a necessidade de proceder a uma análise por conjuntos de fundos geridos pelo mesmo 
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decisor. Tratou-se também de alguns detentores de participações qualificadas ou mesmo de short-sellers.    

Sobre estes investidores foi solicitado e analisado, para um período alargado, um conjunto vasto de 

informação, designadamente sobre as estratégias seguidas (incluindo estratégias de vendas curtas, ainda 

que através de posições sintéticas) e sobre os seus fundamentos. Em muitos casos foram obtidas e 

verificadas as instruções de venda bem como o momento e as condições em que essas vendas foram 

executadas no mercado. Em múltiplas situações foram investigados investidores profissionais não 

residentes, pelo que foi necessário recorrer à cooperação com autoridades de supervisão estrangeiras.  

No final de 2015 encontravam-se ainda em curso diligências de investigação internacionais envolvendo 

investidores que tinham concentrado vendas intensas nos últimos momentos de negociação. Tendo-se 

constatado também, com base em diligências internacionais realizadas, indícios de fuga de informação 

sobre atos destinados a preparar a adoção da medida de resolução, encontravam-se em curso diligências 

destinadas a confirmar e a apurar o modo de obtenção de informação privilegiada sobre a iminente 

intervenção no BES e a constituição de um bad bank e sobre o âmbito da eventual transmissão dessa 

informação a investidores que a possam ter utilizado para realizar transações.  

No caso dos investidores particulares, após a completa identificação dos comitentes, foram objeto de 

averiguações todos aqueles que nas imediações da divulgação dos resultados semestrais alienaram 

ações do BES que lhes permitiram evitar menos valias de relevo e todos os que efetuaram expressivas 

vendas líquidas de ações do BES nas duas últimas sessões de mercado.  

No total foram investigados 48 investidores particulares. Em alguns casos, considerados mais suspeitos, 

a CMVM recorreu à prerrogativa de aceder e analisar os registos de comunicações dos investidores, 

depois de obtida a competente autorização judicial. A CMVM utilizou também a sua competência para 

realizar inquirições.  

Ainda no âmbito das averiguações sobre abuso de mercado, a CMVM realizou diligências tendentes a 

esclarecer a natureza e o teor dos contactos relevantes entre o BES, diretamente ou através do seu 

assessor financeiro, e investidores profissionais, bem como sobre a eventual preparação de uma 

recapitalização do BES e sobre os hipotéticos interesses manifestados por investidores na tomada de 

participações no capital. O comportamento dos designados insiders permanentes do BES foi também alvo 

da atenção da CMVM. Foram incluídas no objeto desta análise as operações realizadas por sociedades 

off-shore clientes do Grupo BES. Esta investigação visou um período de tempo mais alargado, tendo sido 

analisadas as transações, em especial sobre ações do BES, realizadas por insiders permanentes no 

período de um ano antes da adoção da medida de resolução. A análise teve particular atenção à 

informação privilegiada relacionada com a situação financeira da ESI (sociedade do Grupo Espírito Santo) 

e com os seus possíveis impactos no BES, gerados pela comercialização de dívida de curto prazo da ESI 
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junto de clientes do BES, em especial de retalho.  

No momento em que foi anunciada pelo Banco de Portugal a adoção da medida de resolução, a CMVM 

encontrava-se já a analisar a negociação das ações do BES no período compreendido entre o início de 

maio de 2014 e o final de julho, fase em que a cotação das ações conheceu uma acentuada desvalorização 

acompanhada de um significativo aumento do volume transacionado (sobretudo a partir do final de junho, 

momento em que se acentuaram as notícias negativas sobre o GES e o BES). Em 19 sessões de 

negociação a cotação desvalorizou mais de 5% e em alguns casos mais de 10%, tendo motivado por 

diversas vezes a proibição da realização de operações de venda curta pela CMVM.   

Esta análise destinou-se a verificar a eventualidade de algum investidor ou intermediário financeiro 

membro do mercado se ter comportado de forma ilícita quer na perspetiva da eventual manipulação do 

mercado quer na da possível violação do dever de defesa do mercado. Procurou-se igualmente aferir do 

cumprimento das proibições de vendas curtas decretadas pela CMVM.   

Em paralelo, considerando a suspensão da negociação das ações da ESFG no início de julho de 2014, 

motivada pela informação respeitante à sua situação financeira, a CMVM analisou toda a negociação 

sobre ações e instrumentos financeiros relacionados no período de um ano anterior à referida suspensão 

da negociação. Embora a negociação das ações na Euronext Lisbon (um dos mercados em que se 

encontravam admitidas à negociação) apresentasse um nível pouco relevante de liquidez no período 

analisado, verificou-se que os intervenientes na negociação (intermediários financeiros e investidores 

finais) eram predominantemente entidades que atuavam através de circuitos de intermediação 

internacionais, com ligações as diversas jurisdições. Esta acentuada componente internacional dificultou 

a celeridade das investigações, designadamente com a utilização de special purpose vehicles ou de 

sucessivas linhas de custodiantes internacionais.  

No final de 2015 encontravam-se ainda em curso diligências, designadamente internacionais, tendo em 

vista concluir em 2016 as investigações em curso, as quais poderão terminar com participações criminais. 

 

 

 

 

 

A incidência da investigação sobre o grupo BES explica a predominância das investigações de eventual 

abuso de informação sobre as que tiveram por objeto eventual manipulação de mercado (18 vs. 8). Os 
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demais casos de informação privilegiada recaíram predominantemente sobre estratégias de negociação 

relacionadas com anúncios de ofertas públicas de aquisição (sobre a Portugal Telecom ou sobre o BPI, 

por exemplo) ou com operações de venda particular de participações de referência (as denominadas 

operações de accelerated bookbuilding que nos últimos anos têm ocorrido com frequência no nosso 

mercado).  

Os processos de manipulação do mercado resultaram, em alguns casos, da necessidade de analisar 

detalhadamente a negociação de ações de emitentes com acentuadas tendências de desvalorização ou 

de valorização e, em outros, de atuações de investidores suspeitas de alterar artificialmente as condições 

de negociação através da adoção de técnicas de layering (inserção de ordens fictícias com intenção de 

estreitar o spread bid-ask, assim criando condições artificiais para executar um negócio de sentido 

contrário em melhores condições) ou de realização de operações fictícias. Em alguns processos foram 

identificados indícios da prática do crime de manipulação do mercado, o que originou a consequente 

participação ao Ministério Público. Foi o caso, por exemplo, das ações de uma sociedade negociada em 

mercado não regulamentado cujas ações registaram valorizações constantes e muito expressivas. As 

averiguações concluíram pela existência de indícios de artificialidade da subida dos preços motivada pela 

atuação de investidores relacionados entre si e com o emitente, pela realização de operações fictícias. As 

averiguações não permitiram excluir a possibilidade de estar a ser simultaneamente aconselhada a 

compra das ações a investidores, sobretudo de retalho estrangeiros, situação que só as autoridades 

criminais poderão verificar.  

Além de duas participações por indícios da prática de crimes contra o mercado, os processos de 

investigação conduziram ainda à instauração de dois processos de contraordenação, um deles por 

ausência de comunicação de posição curta relevante, e ao envio de três advertências escritas a 

intermediários financeiros.  

Durante o ano foram concluídos 26 processos de investigação por abuso de mercado. No final do ano 

encontravam-se pendentes 13 processos, dos quais doze abertos durante o ano.              

 

 

 

 

 

Análise de operações 
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Em sede de análise de operações, o Sistema Integrado de Vigilância do Mercado (SIVAM) foi atualizado 

e melhorado, passando também a produzir alertas com base em informação sobre as ofertas de bolsa. 

Além de permitirem um acompanhamento mais próximo da atividade dos high frequency traders, os novos 

alertas possibilitam a obtenção de sinais de movimentos anómalos na atividade dos membros de mercado 

da Euronext Lisbon, nomeadamente no que respeita a possíveis situações que envolvam as tipologias de 

manipulação layering and spoofing ou marking the close, entre outras. 

Durante o ano foram concluídos 46 processos de análise de operações, 30 sobre possível manipulação 

de mercado e 16 sobre potencial abuso de informação privilegiada ou outras situações, como a violação 

do dever de defesa do mercado (art. 311.º do Cód.VM). Doze análises deram origem a processos de 

investigação, três resultaram em processos de contraordenação e 31 foram objeto de arquivamento. 

Catorze dos processos arquivados resultaram da conclusão das chamadas ‘análises simplificadas’. Estas 

análises, iniciadas em 2015, são produzidas quando a matéria a examinar não reúne à primeira vista uma 

materialidade relevante (situações que aparentam necessidade de esclarecimento), e a previsão para o 

destino do processo é uma proposta de arquivamento. No entanto, as análises simplificadas são 

imediatamente aprofundadas sempre que da análise se conclua pela existência de indícios razoáveis de 

abuso de mercado. 

Um número significativo de análises efetuadas teve origem em comunicações de operações suspeitas, 

recebidas de investidores particulares, de intermediários financeiros (incluindo estrangeiros que 

notificaram as autoridades de supervisão congéneres da CMVM) e de entidades gestoras de mercado. 

 

Intermediação financeira não autorizada 

Cabe também à CMVM investigar situações de eventual exercício não autorizado de serviços de 

intermediação financeira. Estes processos têm muitas vezes origem em denúncias ou pedidos de 

informação de investidores, e podem ser igualmente iniciados em consequência da atividade de 

supervisão da CMVM.  

Em 2015 foram concluídos 15 processos deste tipo. Na sua sequência, a CMVM divulgou sete 

comunicados a informar sobre a ausência de habilitação de determinadas entidades para a prestação de 

serviços de intermediação tendo em vista prevenir que os investidores possam sofrer prejuízos. Foram 

ainda emitidas seis notificações para que fossem alterados os conteúdos de sites e foram instaurados três 

processos de contraordenação por publicitação ou exercício não autorizado de intermediação financeira. 

A colaboração dos investidores afetados por este tipo de ilícito, através de inquirições que a CMVM realiza 

ou em resposta a pedidos de informações e de esclarecimentos da CMVM, tem-se revelado da maior 

relevância para reprimir este tipo de práticas lesivas do mercado.  
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Neste tipo de processos sucede com alguma frequência a CMVM concluir, depois de realizar diligências 

de investigação, que não existem sinais de exercício não autorizado de intermediação financeira mas sim 

de outro tipo de irregularidades. Nesses casos, a CMVM pode trocar informações com outras autoridades 

de supervisão, nacionais ou estrangeiras, se forem identificados factos suscetíveis de ter relevância na 

perspetiva das competências dessas autoridades. Foi o que também aconteceu no decurso de 2015, tendo 

a CMVM remetido informação ao Banco de Portugal, à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 

de Pensões e a congéneres estrangeiras.  

Foram ainda remetidas duas participações ao Ministério Público: uma por indícios da prática dos crimes 

de receção ilícita de fundos junto do público, de burla e de branqueamento de capitais, a outra consistiu 

na transmissão de informação pública (pesquisada e recolhida pela CMVM) sobre uma entidade que 

aparentava estar a exercer atividade fraudulenta suscetível de apresentar relevância criminal.  

 

Quadro 61 – Participações e Instauração de Contraordenações 

 

 

Cooperação internacional e institucional 

A cooperação internacional com autoridades de supervisão estrangeiras continua 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. A 

CMVM cooperou com congéneres estrangeiras em nove processos (seis dos quais concluídos durante o 

ano), nomeadamente na realização de inquirições em território nacional e na recolha de documentos e de 

outros elementos. A CMVM continuou a solicitar apoio internacional em múltiplos casos, designadamente 

no âmbito dos processos de averiguações relacionados com a resolução do BES (os pedidos de 

Processos de contraordenação Número

Violação do dever de defesa do mercado (311.º CódVM) 3

Irregularidades diversas 2

Intermediação financeira não autorizada, incluindo publicitação 0

Exercício de atividades de intermediação financeira 3

Total 8

Denúncias ao Ministério Público de indícios de crimes Número

Manipulação de mercado (379.º CódVM) 2

Abuso de informação (378.º CódVM) 1

Intermediação financeira não autorizada (burla ou receção ilícita de 

fundos)
1

Total 4

Fonte: CMVM.
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assistência internacional incidiram sobre 78 investidores, com um em cada três pedidos a ser dirigido a 

autoridades de supervisão fora da União Europeia).  

A CMVM coopera com o Ministério Público e com a Polícia Judiciária nas fases de inquérito, investigação 

e julgamento dos processos por crimes contra o mercado resultantes de participações efetuadas pela 

CMVM, prestando esclarecimentos e informações sempre que tal lhe é solicitado. A CMVM procura 

colaborar com celeridade embora as respostas sejam dadas com respeito pela observância dos deveres 

de sigilo que protegem a informação obtida pela CMVM na sua atividade de supervisão. Em 2015 foram 

17 os processos de cooperação institucional concluídos.   

 

Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo 

A CMVM procedeu a uma reorganização interna tendo em vista desempenhar mais eficazmente as suas 

responsabilidades de supervisão e de cooperação em matéria de prevenção do branqueamento de 

capitais e do financiamento do terrorismo. Assim, no último trimestre de 2015 entrou em funcionamento 

o Núcleo de Prevenção e Combate do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, 

criado junto do Departamento de Análise de Operações e Investigação. A constituição do Núcleo, que 

reúne representantes de sete departamentos da CMVM, teve em vista assegurar a coordenação da 

atividade da instituição em matérias relacionadas com o branqueamento de capitais e o financiamento 

do terrorismo, a concentração e a eficácia da circulação interna da informação.  

Com o objetivo de permitir à CMVM e às entidades sujeitas à sua supervisão obter melhores resultados 

neste domínio, foi elaborado um programa para ser executado durante o ano de 2016. Ele visa 

igualmente garantir, nas áreas sujeitas à supervisão da CMVM, uma preparação adequada para a 

avaliação internacional do Grupo de Ação Financeira sobre o Branqueamento de Capitais (GAFI) que se 

prevê venha a ocorrer em 2017. Na elaboração desse plano foram tidos em consideração os resultados 

apresentados na primeira avaliação nacional dos riscos de branqueamento de capitais e de 

financiamento do terrorismo (ANR), concluída em junho de 2015, e que foi efetuada pelo Grupo de 

Trabalho constituído pelo Despacho n.º 9125/2013 do Ministro de Estado e das Finanças. A ANR, que a 

CMVM integrou, identificou os setores com riscos potenciais mais elevados e mais reduzidos e propôs 

um conjunto de medidas a tomar de modo a dar uma resposta adequada para atenuar ou, eventualmente, 

eliminar tais riscos. 

 

É ainda de salientar a participação da CMVM na Comissão de Coordenação das políticas de prevenção 

e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, criada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 88/2015 em cumprimento da obrigação de cada Estado Membro designar à 
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Comissão Europeia uma autoridade ou instituir um mecanismo para coordenar a resposta nacional 

relativa aos riscos BC/FT, nos termos da Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho.  

Em 2015 a CMVM remeteu ao Ministério Público uma participação por indícios da prática de crime de 

branqueamento de capitais, uma comunicação de operação suspeita de branqueamento de capitais e uma 

comunicação por sinais de possível comportamento fraudulento com eventual relevância criminal. A 

CMVM instaurou também um processo de contraordenação por violação de deveres relacionados com 

branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo por entidade sujeita à sua supervisão, solicitou 

a cooperação de autoridade estrangeira tendo em vista o esclarecimento de operação suspeita e 

transmitiu informação a autoridade nacional de supervisão sobre possível incumprimento de deveres de 

identificação de clientes por entidade sujeita a supervisão dessa autoridade. 

 

 

 

CAIXA 7 – DECISÕES DE AUTORIDADES JUDICIÁRIAS EM 2015: CRIMES DE 

ABUSO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA E DE MANIPULAÇÃO DO MERCADO 

Durante o ano de 2015 foram proferidas 15 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 arquivou dois processos, deduziu acusação em quatro e, nesta fase processual, 

suspendeu provisoriamente dois outros (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 instituições de solidariedade social). Na fase de instrução, o Tribunal proferiu um despacho de 

não pronúncia num processo e em dois outros pronunciou os arguidos, com o consequente envio dos 

processos para a fase de julgamento.  

 

 

 

Na fase de julgamento houve uma decisão absolutória. O Tribunal da Relação de Lisboa proferiu dois 
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acórdãos em processos de crimes contra o mercado: um a confirmar um despacho de não pronúncia66  e 

outro a confirmar uma sentença condenatória de 2014.     

Suspensões provisórias do processo 

Em dois processos o MP proferiu, nos termos dos arts. 281º e 282º do Código do Processo Penal, decisões 

de suspensão provisória do processo, em fase de inquérito, tendo os arguidos perdido as mais valias 

obtidas e pago injunções a instituições de solidariedade social.  

Em 2014 a CMVM fez uma participação ao MP por indícios de abuso de informação. A participação incidia 

sobre um colaborador de uma sociedade com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado 

que tinha comprado ações da mesma no mês anterior à divulgação do comunicado para as vender 

(parcialmente) alguns dias depois da divulgação da informação. A compra, de caráter excecional, foi 

realizada por conta de uma sociedade de direito estrangeiro detida integralmente por uma sociedade off-

shore da qual o investidor era beneficiário económico. 

Em 2015 a CMVM participou ao MP um outro caso de indícios de utilização de informação privilegiada. 

As averiguações preliminares da CMVM incidiram inicialmente sobre uma situação em que o colaborador 

de uma sociedade com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado tinha comprado ações 

no dia anterior à saída de um comunicado de informação privilegiada para as vender no dia seguinte (o 

da divulgação do comunicado) com mais valia imediata correspondente a 16% do valor investido. O 

investidor integrava a lista de insiders permanentes da sociedade e encontrava-se habilitado a exercer 

atividade profissional sujeita a registo em ordem profissional – era também alternate de representante 

para as relações com o mercado da sociedade emitente das ações. No âmbito das averiguações 

preliminares, a CMVM constatou que o investidor apresentou o mesmo padrão de investimento em duas 

outras ocasiões em que foram divulgados comunicados de informação privilegiada: compras na véspera 

seguidas de vendas imediatamente após a publicação dos comunicados.  

O MP optou, em ambos os casos, pela suspensão provisória dos processos em fase de inquérito. Para 

tal, os investidores arguidos tiveram que aceitar entregar as mais valias obtidas com as transações ao 

Estado e ao Sistema de Indemnização aos Investidores. Também pagaram, a título de injunções, 

montantes pecuniários a favor de diversas instituições de solidariedade social. A circunstância de as mais 

valias obtidas com as transações não terem sido especialmente relevantes terá sido tomada em 

consideração nas decisões de suspensão provisória.    

                                                      

66 Já mencionado no Relatório Anual da CMVM referente a 2014 (p. 272).  
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Despachos de acusação 

O Ministério Público proferiu quatro despachos de acusação na sequência do inquérito criminal. 67 

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 em prestigiado meio de comunicação 

social internacional. O referido cidadão estrangeiro era à data dos factos administrador de sociedade que 

tinha interesses económicos na desvalorização da dívida pública portuguesa, A acusação surge na 

sequência de participação ao Ministério Público, pela CMVM, de indícios de manipulação de mercado, 

detetados em face de divulgação de informação incompleta relacionada com a existência dos interesses 

económicos na desvalorização da dívida pública portuguesa, informação idónea para alterar o regular 

funcionamento do mercado. O arguido requereu a abertura de instrução, no início de 2016. 

A acusação deduzida prende-se com a divulgação, em abril de 2010, num blog de um jornal internacional, 

de divulgação mundial, de um artigo assinado por dois autores publicamente conhecidos. O artigo continha 

informação negativa, diretamente relacionada com a dívida pública portuguesa, suscetível de influenciar 

as decisões de investimento dos investidores e com potencial efeito sistémico em mercados de dívida de 

outros países, atenta a internacionalização e a interligação dos mercados de dívida pública. Um dos 

autores não revelou a existência de interesses económicos, por parte de uma sociedade de que era 

administrador, na desvalorização da dívida pública portuguesa (divulgação de informação incompleta).  

Esses interesses económicos resultavam do facto de, na sequência de aconselhamento da sociedade da 

qual um dos autores era administrador, uma sociedade relacionada ter constituído 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 subida das yields, geraria mais valias nessa 

posição curta. Imediatamente após a divulgação do artigo, a posição curta começou a ser revertida, 

possibilitando a obtenção de mais valia considerável. A disseminação de informação negativa acerca de 

um instrumento financeiro, no qual é detida uma posição curta, com o intuito de fazer descer o preço do 

mesmo 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. 

 

                                                      

67 Dois dos correspondentes processos são descritos infra no ponto respeitante aos despachos de pronúncia.  
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Despachos de pronúncia 

Foram proferidos dois despachos de pronúncia na sequência de instruções abertas a requerimento dos 

arguidos, depois das acusações do MP. 

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, com forte impacto na 

cotação (cerca de 15%), tendo-as vendido logo após a divulgação do comunicado, com 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 investidor arguido requerido a abertura da fase de instrução no âmbito 

da qual foi proferido despacho de pronúncia pelo Juiz de Instrução. Neste despacho, 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 assim para 

a fase de julgamento.  

 

Em 2013 a CMVM participou ao MP um caso de indícios de abuso de informação no qual o investidor 

comprou ações da sociedade visada numa OPA no dia da publicação do correspondente anúncio 

preliminar de OPA (mas antes da divulgação deste) para as vender na sessão subsequente com imediata 

mais valia, superior a 20%. Não constando da lista de insiders da OPA em causa, o arguido mantinha 

relações de proximidade com insiders da OPA em razão da sua atividade profissional, tratando-se da 

única transação sobre ações da sociedade visada na OPA realizada num horizonte temporal de três anos 

analisados em sede de averiguações preliminares da CMVM (período no qual, de acordo com a análise 

realizada, o investidor só havia transacionado pontualmente em ações de uma outra sociedade emitente).    

O MP deduziu acusação e o investidor requereu a abertura de instrução, na sequência da qual foi proferido 

despacho de pronúncia.  

É pertinente destacar dois entendimentos jurisprudenciais consagrados no despacho de pronúncia: um a 

propósito da prova da transmissão da informação privilegiada pelos insiders primários e o outro sobre a 

admissibilidade da prova indireta neste tipo de crimes.  
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Assim – e quanto ao primeiro: “Conforme se deixou explicitado, nas transcrições doutrinais e 

jurisprudenciais supra efectuadas, neste tipo de crime, não há por via de regra, qualquer testemunha 

(insider) que admita em Tribunal que tenha transmitido qualquer informação privilegiada, fora do exercício 

da sua actividade profissional, pois isso redundaria na confissão da prática de um crime, o que em tese, 

é de franca improbabilidade de vir a acontecer.”  

Explicitando, quanto ao segundo: “Sendo assente a prática impossibilidade de qualquer meio de prova 

directa, neste tipo de crime, impõe-se, como se descreveu, o recurso a outras ferramentas de investigação, 

como sejam o perfil de investimento do arguido anterior à data da aquisição das acções, a ligação ou o 

acesso (proximidade) a fontes privilegiadas de informação; a assunção de um especial factor de risco (…); 

o padrão de procura imediata de lucro (aquisição apenas algumas horas antes da divulgação da 

informação relevante e venda na sessão imediatamente a seguir).”  

 

Em 2010 a CMVM tinha comunicado ao MP, por apresentarem indícios da prática do crime de abuso de 

informação, 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 

mesmas ações nas duas sessões subsequentes à divulgação do comunicado. O montante investido na 

compra foi superior a 750 000 Euros (com descoberto) para a obtenção de uma mais valia superior a 50 

000 Euros dois dias depois. A compra, pelo montante envolvido, não apresentava precedentes no padrão 

histórico dos investidores. O banco em que o investidor desempenhava funções de administração detinha, 

também à data dos factos, participação qualificada numa das sociedades envolvidas na fusão.   

O MP deduziu acusação em 2011; os arguidos requereram abertura da instrução e foi proferido despacho 

de pronúncia em 2014; em 2015 realizou-se o julgamento. Na fase do julgamento, uma das principais 

razões apresentada pelo arguido para realizar as transações foi uma alegada notícia na rádio 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, tendo o MP interposto recurso da sentença para o Tribunal da Relação do Porto.   

 

Acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa 

Em 2011 a CMVM fez uma participação ao MP por indícios da prática do crime de abuso de informação 

por investidor que, nos três dias anteriores ao da publicação de anúncio preliminar de OPA, comprou 

ações da sociedade visada tendo-as alienado integralmente após o anúncio da OPA com uma 
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rentabilidade correspondente a cerca de 47% do valor inicialmente investido. O investidor nunca tinha 

transacionado antes em ações da sociedade visada na OPA e detinha em carteira quase exclusivamente 

instrumentos financeiros representativos de dívida; era colaborador de uma sociedade do grupo do 

acionista dominante da sociedade visada na OPA.  

O MP tinha deduzido acusação em 2013, e o arguido foi condenado por sentença de 2014 do Tribunal 

Criminal de Lisboa pela prática do crime de abuso de informação, decisão da qual interpôs recurso. Em 

2015 o Tribunal da Relação de Lisboa julgou improcedente o recurso, assim confirmando a sentença 

condenatória. A decisão transitou entretanto em julgado.  

Um dos vícios da sentença recorrida invocado pelo arguido foi o da violação da proibição de alguém ser 

levado a contribuir para a sua própria acusação.68 A este propósito, o acórdão da Relação de Lisboa 

entendeu que “ (…) algumas das provas recolhidas neste processo foram obtidas pela CMVM, não do 

recorrente mas de outras entidades que não são arguidas no processo e sem a contribuição dele. Assim, 

não tem qualquer fundamento nem lógica dizer que nessa recolha de provas foi violado o princípio nemo 

tenetur.” A propósito do erro sobre a matéria de facto (vício também invocado pelo recorrente), o acórdão 

da Relação considerou que “ (…) o Tribunal recorrido explicou detalhadamente e de forma lógica, racional 

e convincente como chegou à conclusão de que o recorrente praticou os factos (…). Partiu de outros 

factos conhecidos e provados para concluir, através de um processo de raciocínio lógico-indutivo e das 

regras da experiência, que os factos (…) também estavam provados. Ao fazer este raciocínio lógico-

indutivo o juiz forma a sua convicção com base nas regras de experiência a que se refere o art. 127º do 

CPP. Essa operação intelectual corresponde àquilo que o Código Civil chama presunção judicial (arts. 

349º e 351º).” 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      

68 Arts. 20º e 32º da Constituição e arts. 61º, nº 1, alínea h), 141º, nº 4, 143º, nº 2, 144º, 343º, nº 1 e 345º, nº 1, todos 
do Código de Processo Penal.  
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Estado das participações por crimes de mercado efetuadas ao MP entre 2009 e 2015 

  

 

 

3.2. DEFESA DOS INVESTIDORES ENQUANTO AFORRADORES E CONSUMIDORES 

DE SERVIÇOS FINANCEIROS  

3.2.1. Reclamações  

A CMVM reestruturou o modelo de organização da área de apoio ao investidor. Com o reforço de 

competências em matéria de resolução alternativa de litígios, resultante da entrada em vigor do novo 

estatuto da CMVM e da aplicação da Lei-Quadro das Entidades Reguladoras, foi criado o Núcleo de Apoio 

ao Investidor e Mediação (NAIM), que absorveu as competências do Núcleo de Apoio ao Investidor (NAI), 

e assumiu competências relativas à mediação de conflitos entre investidores e entidades reclamadas. No 

final do ano foi submetido a consulta pública o Projeto de Regulamento relativo a Reclamações e 

Resolução de Conflitos, que se mantém fiel aos princípios procedimentais de oportunidade, celeridade, 

transparência e eficácia que orientam a atividade da CMVM.  
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Este Projeto de Regulamento visa igualmente atualizar o serviço público de mediação já prestado pela 

CMVM, tendo em conta a evolução deste modelo de resolução não judicial de conflitos e a necessidade 

de adoção pela CMVM dos princípios legais aplicáveis a todos os sistemas públicos de mediação 

corporizados na Lei n.º 29/2013, de 19 de abril. Assim, mantém-se a matriz da mediação promovida pela 

CMVM, de busca de um acordo entre os interessados mediante o auxílio de um terceiro imparcial, num 

processo caraterizado pela celeridade e pela informalidade das diligências e dos procedimentos. No 

entanto, são introduzidas alterações nas regras sobre o estatuto do mediador e da sua seleção e 

designação, concretizando o estatuto profissional do mediador habilitado a exercer a sua atividade no 

sistema gerido pela CMVM. É prevista a criação de uma lista de pessoas previamente selecionadas pela 

sua competência e experiência pessoal e profissional, nomeadamente na área comercial e das atividades 

financeiras. Os mediadores constantes desta lista são previamente selecionados num procedimento 

público de candidatura curricular e de entrevista pessoal, após o que serão inscritos numa lista a 

disponibilizar publicamente no sítio eletrónico da CMVM. Em 2015 foi iniciado o procedimento de resolução 

alternativa de conflitos (mediação) em seis processos de reclamação.  

A CMVM recebeu 7.071 solicitações em 2015, relativas a reclamações (1.712), a pedidos de informação 

(2.116) e a pedidos de certidões para o cumprimento das obrigações fiscais de Imposto do Selo em caso 

de transmissões gratuitas de valores mobiliários (3.196). Foram ainda recebidas 47 denúncias. O número 

de solicitações dos investidores continuou a refletir a medida de resolução aplicada ao Banco Espírito 

Santo, em agosto de 2014, bem como a medida de resolução aplicada ao Banif, em dezembro de 2015. 

Os intermediários financeiros representaram a quase totalidade das entidades reclamadas (97,5% do 

total), o que não pode ser dissociado das referidas medidas de resolução. 

 

Quadro 62 – Total de Reclamações Entradas por Entidade 

Fonte: CMVM. 
  

 

A colocação e comercialização de instrumentos financeiros foi o serviço financeiro mais contestado pelos 

investidores e correspondeu a mais de metade das reclamações entradas na CMVM em 2015 (64%), 

seguido da comercialização de unidades de participação de organismos de investimento coletivo (4%), da 

cobrança de comissões e encargos (4%), do pagamento de juros e dividendos (2%), da receção e 

execução de ordens (2%) e da subscrição não autorizada de produtos financeiros e à titularidade de 

Reclamações Entradas por Entidade Reclamada 2012 2013 2014 2015

Intermediários Financeiros 536 410 1 089 1 669

Emitentes 16 6 157 25

Outros 49 29 32 18

601 445 1 278 1 712
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valores mobiliários (1%). Continuou a registar-se, tal como no ano transato, um elevado número de queixas 

diretamente relacionadas com o impacto da aplicação da medida de resolução ao BES, que representaram 

13% do toral das reclamações entradas no ano. 

Os assuntos mais versados nas reclamações foram os relacionados 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) questões direta ou 

indiretamente relacionadas com a medida de resolução aplicada ao BES, qualquer que tivesse sido a sua 

natureza; iii) a não adequação dos produtos aos conhecimentos e experiência dos investidores, 

designadamente na comercialização de produtos financeiros complexos; iv) 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; v) a cobrança indevida ou excessiva de comissões; vi) atrasos no 

processamento do pagamento de juros e dividendos; vii) a não execução de ordens de bolsa no momento 

e nas condições definidas pelos clientes; e vii) 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 analisados 2.303 processos de reclamação, e concluídos 1.204. 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 - RTIC) e estrangeiras (ESMA e congéneres da 

CMVM contactadas quer diretamente, quer através da Rede FIN-Net e da Rede Consumer Protection). 

 

Quadro 63 – Reclamações Por Tipo de Instrumento Financeiro 

Fonte: CMVM. 

 

 

Tipo de Instrumento Financeiro %

Papel comercial 45%

Acções 12%

Obrigações (inclui dívida subordinada e não subordinada, exceto séries comerciais) 12%

Séries Comerciais (ações preferenciais e obrigações) 11%

Instrumentos Financeiros Complexos 7%

Unidades de participação de organismos de investimento coletivo e de fundos especiais de investimento 4%

Outros 10%
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A CMVM averigua os factos relatados pelo reclamante, confronta-os com as regras legais aplicáveis e 

assegura o contraditório junto da entidade reclamada. Nos processos instruídos a CMVM procede ainda 

às diligências adicionais que se mostrem necessárias ao apuramento dos factos, nomeadamente 

solicitando a apresentação de provas documentais. Os intermediários financeiros têm adotado, em regra, 

uma atitude colaborante e tem-se registado o esforço para uma resolução das situações reclamadas logo 

numa fase inicial do processo. Na emissão do parecer final sobre uma reclamação, a CMVM pugna 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 

por este incorridas. 

Das reclamações em que a resposta do intermediário financeiro foi considerada adequada e em sentido 

favorável ao reclamante, metade envolveram reembolsos explícitos ao investidor, num montante global 

superior a 300 000 Euros. Em diversos casos o montante é indeterminável uma vez que a solução 

encontrada resultou de um acordo estabelecido entre o investidor e a entidade reclamada.  

Em muitos casos, a resposta do intermediário financeiro foi considerada adequada e não favorável ao 

reclamante e num número significativo de casos o esclarecimento prestado pela CMVM ao reclamante foi 

suficiente para a resolução da situação. Por norma, nos casos em que são detetados indícios de infração 

o intermediário financeiro opta por corrigir o seu comportamento e repor a legalidade. No entanto, em 2015 

foram concluídas 634 reclamações em que a CMVM considerou a resposta do intermediário financeiro 

como não adequada, designadamente, as reclamações relacionadas com a subscrição de papel comercial 

da Espirito Santo Internacional, S.A. e da Rio Forte Investments, S.A.. 
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Quadro 64 – Resolução das Reclamações Concluídas Contra Intermediários Financeiros 

 

Fonte: CMVM. 

As reclamações apresentadas em 2015 revelam que a qualidade da informação prestada pelos 

intermediários financeiros aos investidores continua a evidenciar deficiências, nomeadamente, quanto às 

características e riscos dos produtos, sobretudo no âmbito da colocação de instrumentos de dívida, 

verificando-se casos em que não é claro qual é a entidade responsável pelo bom cumprimento das 

condições da emissão (reembolso do capital na maturidade e pagamento de juros). Muitos reclamantes 

alegam ter sido informados da existência de garantia dos produtos subscritos pelo próprio intermediário 

financeiro ou da inexistência de qualquer tipo de risco, designadamente de crédito. 

A CMVM continuou igualmente a proceder a alertas aos investidores sobre a necessidade de, em 

momento prévio à aquisição dos instrumentos financeiros, analisarem de forma crítica a informação que 

consta nos documentos de subscrição e de colocarem ao intermediário financeiro todas as dúvidas que 

tenham sobre as características e os riscos associados ao investimento em causa. 

 

3.2.2. Pedidos de Informação  

A CMVM respondeu a 2.116 pedidos de informação dos investidores, do público em geral e dos 

profissionais da indústria financeira. A via telefónica, através do recurso à Linha Verde disponibilizada pela 

CMVM, continua a ser o meio preferido pelos investidores para a obtenção de esclarecimentos (59% do 

total), seguido do correio eletrónico (32%) e do preenchimento do formulário disponível para o efeito no 

site da CMVM (6%).  

Reclamações Concluídas por Tipo

Com resposta adequada do intermediário financeiro 336

            Com resposta favorável ao reclamante 156

                          Com reembolso 78

                          Sem reembolso 78

           Com resposta não favorável ao reclamante 180

Com resposta não adequada do intermediário financeiro 634

Fora da competência da CMVM 45

Desistência do reclamante 85

Esclarecimento pela CMVM sem necessidade de apresentação à entidade

reclamada
101

Pendente de apreciação do tribunal 0

Não admitida 3

                                                            Total 1 204
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Gráfico 104 – Pedidos de Informação à CMVM 

 
(*) Inclui informação da Delegação do Porto da CMVM. 

Fonte: CMVM. 

 

 

As medidas de resolução aplicadas ao BES em 2014 e, no final de 2015, ao Banif estiveram entre os 

assuntos mais referidos nos pedidos de informação. As principais dúvidas dos investidores são referentes 

ao impacto destas medidas sobre os instrumentos financeiros emitidos por aqueles bancos e, caso esses 

instrumentos tenham permanecido no BES e no Banif, se estão reunidas as condições legais para o 

acionamento do Sistema de Indemnização aos Investidores. O lançamento de algumas Oferta Públicas ao 

longo do ano também suscitaram questões, designadamente as relativas à OPA sobre as ações da 

GLINTT, a Oferta Pública de Troca de dívida subordinada por ações do BCP e Ofertas Publicas de 

Distribuição de Obrigações. 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 por estes emitidos e sobre a tributação fiscal de valores 

mobiliários. A entrada em vigor da nova lei de peritos avaliadores de imóveis suscitou igualmente um 

conjunto alargado de questões. 
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Divulgação de informação através do website 

Em junho de 2015 a CMVM lançou o seu novo website que, além de uma renovação de imagem, surgiu 

com uma nova organização da informação. Pretendeu-se com esta alteração melhorar a acessibilidade 

dos utilizadores aos conteúdos do site através de menus mais intuitivos e aumentar a rapidez nos acessos 

dada a densidade de informação disponível ao público.  

No plano preventivo, a CMVM divulgou no sítio da internet dez comunicados a alertar para a ausência de 

registo ou de autorização para o exercício da atividade de intermediação financeira ou de habilitações por 

parte de pessoas singulares e sociedades que se encontravam a operar em Portugal. Foram ainda 

publicados 243 alertas de intermediação financeira não autorizada recebidos de autoridades de supervisão 

de outros países, um procedimento que visa garantir que os investidores residentes em Portugal detêm 

informação relevante caso pretendam investir através do recurso a entidades sediadas ou que exerçam 

atividade em outras jurisdições.  

O número de novos documentos divulgados através do site da CMVM superou os 15,6 mil, dos quais 47% 

correspondem a comunicações de emitentes e 25% a organismos de investimento coletivo e respetivas 

sociedades gestoras. Os demais documentos são referentes a intermediários financeiros e a entidades 

comercializadoras de produtos financeiros complexos.   

Durante o ano foram publicados 163 comunicados relativos a decisões da CMVM, a nova regulamentação, 

consultas públicas, estudos, estatísticas e outros assuntos decorrentes da sua atividade, nomeadamente 

decisões tomadas em processos de contraordenação e decisões judiciais sobre impugnações de sanções 

aplicadas pela CMVM. Foram ainda divulgados 3.359 eventos na “Agenda do Investidor”, área onde são 

anunciadas as datas de pagamento de juros de emissões obrigacionistas e diversos eventos societários.   

Mais de 1,8 milhões de utilizadores acederam à informação disponibilizada, com o número de páginas 

visualizadas a ultrapassar os 26,8 milhões. Além de um reforço da informação prestada aos investidores 

sob a forma de perguntas e respostas às dúvidas mais frequentes, a CMVM introduziu alterações no 

Sistema de Difusão de Informação aos Investidores, passando a disponibilizar às entidades emitentes uma 

área que lhes permite comunicar ao mercado a sua “Escolha do Estado de Origem”, obrigatória ao abrigo 

da Diretiva da Transparência. Ainda no SDI foi reformulada a área de auditores, dado o reforço de 

competências da CMVM na supervisão destas matérias e a obrigatoriedade de tornar pública a informação 

sobre o registo dos revisores oficiais de contas, das sociedades de revisores oficiais de contas, dos 

auditores e entidades de auditoria de outros Estados Membros da UE e de países terceiros. Foi ainda 

reestruturada a área relativa ao dossier de registo dos organismos de investimento coletivo.   
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3.2.3. Sistema de Difusão de Informação 

As entidades supervisionadas pela CMVM estão legalmente obrigadas à prestação de informação ao 

mercado, bem como a outros requisitos legais decorrentes da sua atividade, ao abrigo do disposto no 

artigo 367.º do Cód.VM. O SDI permite que estas entidades cumpram os seus deveres de informação ao 

mercado através de acesso remoto ao site da CMVM, sendo a informação prestada da exclusiva 

responsabilidade das sociedades a que respeitam. Em 2015 foram divulgados cerca de nove mil 

documentos por estas entidades (ver detalhe no quadro seguinte). 

 

Quadro 65 – 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 cada vez maior sofisticação financeira, o contexto de taxas de juro historicamente baixas e a procura 

dos investidores portugueses por novos produtos financeiros tem levado ao aparecimento de produtos 

estruturados com maior nível de complexidade. Estes produtos financeiros complexos (PFC), cuja 

comercialização está abrangida pelas regras previstas no Regulamento da CMVM n.º 2/2012, encerram 

um elevado nível de complexidade técnica, o que dificulta muitas vezes a perceção das suas principais 

2011 2012 2013 2014 2015

Factos Relevantes / Informação Privilegiada 1 610 1 648 1 331 1 622 1494 

Outras Informações 3 906 4 040 3 322 2 837 2 758

Prestação de Contas 499 506 495 502 305 

Participações Qualificadas 421 354 299 476 380 

Documentos de Ofertas 1 161 1 150 1 063 1 099 902 

Total 7 597 7 698 6 510 6 536 5 839

Prospetos 1 137 1 149 1 154 616 216

Regulamentos de Gestão 346 392 366 439 245 

Relatórios e Contas 929 888 930 1 349 578 

Informação Relevante 1 474 1 519 1 550 1 446 1350 

Total 3 886 3 948 4 000 3 850 2 389

Intermediários 

Financeiros
Preçários 106 106 85 85  67

Total 106 106 85 85 67

Produtos Financeiros Complexos 236 180 166 258 125

Unit-Linked 177 177 165 1 142 396 

Fundos de Pensões Abertos de Adesão Individual 93 73 124 398 87 

Plataformas de negociação eletrónica (1)  -  -  -  - 2

Total 506 430 455 1 798 610

Fonte: CMVM. (1) Informação disponível a partir de 2015

Entidades Emitentes

Entidades 

Comercializadoras de 

PFC 

Organismos de 

Investimento Coletivo
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características, a compreensão do seu funcionamento e a adequada apreensão dos riscos inerentes ao 

investimento.  

A maioria dos PFC submetidos à apreciação do Comité de Inovação Financeira da CMVM é caraterizada 

pela possibilidade de perda de capital e não tem rendimento garantido. Em geral, a rentabilidade para o 

investidor está dependente da evolução de vários subjacentes ou indexantes ou da não verificação de 

eventos de crédito relativamente a determinadas entidades (no caso das first to default ou das credit linked 

notes). É ainda frequente que o capital investido tenha de estar imobilizado por períodos superiores a três 

anos, sendo evidentes os riscos inerentes a este tipo de investimento. 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, a CMVM tem reforçado a supervisão desta 

atividade. Este reforço incide, nomeadamente, na melhoria da qualidade da informação prestada pelos 

comercializadores de PFC nos documentos de Informações Fundamentais ao Investidor (IFI) e na 

aprovação prévia de documentos publicitários.  

Complementarmente, tem sido intensificada a supervisão contínua da atividade dos intermediários 

financeiros comercializadores de PFC. A atividade da CMVM visa, primeiramente, supervisionar o 

cumprimento dos deveres consagrados no Regulamento da CMVM n.º 2/2012, com especial incidência 

para o dever de disponibilizar o IFI ao investidor previamente à aquisição ou transação inicial de produto 

financeiro complexo e para o dever de a entidade comercializadora avaliar a adequação do investimento 

em determinado PFC ao nível de conhecimentos e experiência do concreto investidor. Neste último caso, 

o objetivo é aferir os níveis de cumprimento do dever de sinalização pelo intermediário financeiro de 

situações de desadequação do investimento em determinado PFC para alguns investidores.  

Por outro lado, uma vez que a comercialização de PFC junto de clientes de retalho tem vindo a ganhar 

importância crescente nos mercados financeiros, a CMVM também aferiu o cumprimento dos deveres 

assumidos pelos intermediários financeiros signatários do Protocolo assinado com a CMVM sobre a 

comercialização de PFC, em vigor desde 1 de janeiro de 2014. Assim, foi analisada a informação facultada 

nos respetivos relatórios de controlo interno sobre as medidas que tenham adotado, a sua abrangência, 

resultados e conclusões, para cumprimento dos compromissos assumidos. Foi dada especial ênfase ao 

dever de abstenção de comercialização de determinados produtos junto de investidores de retalho, bem 

como ao compromisso de formação de colaboradores envolvidos na comercialização de produtos 

financeiros complexos. O acompanhamento contínuo da comercialização de PFC passou a incluir 

diligências específicas para aferir o nível de adoção e de observância dos padrões comportamentais 

assumidos pelos signatários do Protocolo.  
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Com igual importância para a supervisão da comercialização de PFC, desde o dia 1 de janeiro de 2014 

está em vigor a Instrução da CMVM n.º 3/2013, relativa a informação a prestar pelas entidades emitentes, 

gestoras e comercializadoras no âmbito da comercialização de PFC. A informação reportada inclui 

informação sobre as características dos PFC comercializados junto dos investidores portugueses, sobre 

os resultados da colocação desses PFC, a natureza dos investidores neste tipo de instrumentos, a 

rentabilidade desses instrumentos e os respetivos custos. 

3.2.5. Literacia Financeira  

No âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF), lançado em 2011 pelo CNSF, 

desenvolveram-se projetos com vista à melhoria dos conhecimentos financeiros da população, à inclusão 

financeira e à adoção de comportamentos mais esclarecidos pelos consumidores de produtos financeiros. 

O Referencial de Educação Financeira para a Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico, o Ensino 

Secundário e a Educação e Formação de Adultos, aprovado pelo CNSF em 2014, é o documento 

orientador da educação financeira em contexto escolar e define os conhecimentos de caráter financeiro 

considerados adequados a cada nível educativo. Em 2015 realizaram-se duas ações de formação de 

professores e educadores, uma em Lisboa e outra no Porto, com o objetivo de dotar esses profissionais 

de conhecimentos nas áreas de economia e finanças e de ferramentas úteis para a educação financeira 

no quadro da educação para a cidadania. Ainda no âmbito da educação financeira das escolas, o projeto 

de desenvolvimento de materiais pedagógicos que abordam os temas previstos no Referencial de 

Educação Financeira foi iniciado com o lançamento em outubro do Caderno de Educação Financeira para 

o 1º ciclo do ensino básico.  

O PNFF desenvolveu ações estruturantes no apoio a empreendedores e a micro, pequenas e médias 

empresas, por se reconhecer a importância que o reforço de competências financeiras tem no sucesso 

empresarial. Para a prossecução deste objetivo, foi assinado no início do ano um protocolo de colaboração 

entre os supervisores financeiros e o Ministério da Economia (através do IAPMEI – Agência para a 

Competitividade e Inovação, I.P.) para a elaboração do Referencial de Formação Financeira para aquelas 

empresas. Este documento, submetido a consulta pública no final de outubro, identifica conteúdos 

programáticos de natureza económica e financeira considerados relevantes e adequados à realidade 

empresarial e é adaptado às necessidades setoriais. 

Prosseguindo o objetivo da inclusão social, o CNSF e a CASES – Cooperativa António Sérgio para a 

Economia Social assinaram um protocolo para a promoção da formação financeira de entidades do setor 

da economia social. Prosseguiram também as ações de formação financeira dirigidas ao público em geral 

ou a entidades que solicitaram o apoio específico do PNFF para dotarem os seus colaboradores de 
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conhecimentos financeiros mais adequados. A CMVM foi anfitriã das quatro ações dirigidas ao público 

que decorreram em maio. 

Em outubro foi lançado o projeto de formação à distância, a plataforma de e-learning ‘Todos Contam’, que 

tem como objetivo garantir que questões como a insularidade, a interioridade ou a existência de 

necessidades especiais dos cidadãos não são fatores de exclusão no acesso a sessões de iniciação ou 

de aprofundamento dos conhecimentos em matérias de investimento, poupança e gestão do orçamento 

familiar. A plataforma foi lançada em 30 de outubro, no âmbito das comemorações do Dia da Formação 

Financeira, e disponibiliza sessões de formação sobre temas relacionados com o planeamento do 

orçamento familiar, poupar e investir, contrair crédito e fazer um seguro. O acesso à plataforma é feito 

através do portal ‘Todos Contam’. No âmbito da participação em projetos educativos internacionais de 

promoção da literacia financeira, a CMVM associou-se mais uma vez à Global Money Week, uma iniciativa 

promovida pela Child and Youth Finance International que conta com o apoio da OCDE e do Parlamento 

Europeu e que envolve crianças e jovens de 122 países. Em Portugal, participaram nesta iniciativa 40 

escolas, envolvendo cerca 2500 aluno. 

O PNFF voltou a organizar iniciativas já adotadas em anos anteriores: a 30 de outubro organizou-se a 4ª 

edição do Dia da Formação Financeira, em Faro, e a 4.ª edição do Concurso Todos Contam, um concurso 

que premeia os melhores projetos de formação financeira em desenvolvimento nas escolas no presente 

ano letivo. Os conteúdos do Portal “Todos Contam”, lançado em 2012, continuaram a ser reforçados e 

atualizados, permanecendo como o principal veículo de transmissão da informação financeira e das 

iniciativas do PNFF.  

 

3.3. REGULAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO PORTUGUÊS  

3.3.1. Reformas Legislativas e Regulamentares Concluídas e Principais Implicações 

Novo Regime Jurídico de Supervisão da Auditoria e Regulamentação  

A 27 de maio de 2014 foram publicados a Diretiva 2014/56/UE do Parlamento Europeu e do Conselho 

(que altera a Diretiva 2006/43/CE relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas) e o 

Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho (relativo aos requisitos específicos 

para a revisão legal de contas das entidades de interesse público e que revoga a Decisão 2005/909/CE). 

As novas regras visam melhorar a qualidade da auditoria, aumentar a independência dos auditores, 

densificar a informação a prestar pelo auditor, reforçar a supervisão, facilitar a prestação destes serviços 

na União Europeia e contribuir para a existência de um mercado de auditoria mais dinâmico. A reforma do 
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regime de auditoria em Portugal foi também concretizada no plano legislativo através da adoção do novo 

Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, 

e do Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro.  

Com esta nova legislação, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2016, foi alterado o modelo nacional de 

supervisão de auditoria e foi conferido à CMVM um conjunto de poderes de regulação e de supervisão 

pública de Revisores Oficiais de Contas (ROC), de Sociedades de Revisores Oficiais de Contas (SROC), 

de auditores e de entidades de auditoria com origem em outros Estados Membros da UE e em países 

terceiros registados em Portugal, bem como da atividade de auditoria por eles desenvolvida. A CMVM é, 

assim, a entidade responsável pela supervisão pública de auditoria, passando a contar com um novo 

departamento de supervisão responsável pela matéria. Todo o trabalho de preparação e logístico 

(incluindo a mudança de instalações para a CMVM) associado a esta profunda alteração do modelo de 

supervisão de auditoria em Portugal foi efetuado até ao final do ano.  

No plano regulamentar, o Conselho de Administração da CMVM aprovou o Regulamento da CMVM n.º 

4/2015 que trata das matérias do processo de registo e de averbamentos ao registo de ROC, SROC, 

auditores e entidades de auditoria de outros Estados Membros, do cumprimento de deveres relativos ao 

exercício da atividade de auditoria, de deveres de informação pelas entidades de interesse público à 

CMVM e da troca de informações entre a OROC e a CMVM. 

 

Gestão de Fundos de Investimento Alternativo   

Em fevereiro de 2015 foi publicado o Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo (RGOIC), 

aprovado pela Lei n.º 16/2015, que entrou em vigor a 26 de março e transpôs parcialmente para a ordem 

jurídica interna a Diretiva 2011/61/UE, relativa aos gestores de fundos de investimento alternativo 

(comummente designada AIFMD) e a Diretiva 2013/14/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa 

aos gestores de fundos de investimento alternativo no que diz respeito à dependência excessiva 

(“overreliance”) das notações de risco. 

Em março de 2015 foi publicado o Regime Jurídico do Capital de Risco, do Empreendedorismo Social e 

do Investimento Especializado (RJCRESIE), aprovado pela Lei n.º 18/2015, de 4 de março, que transpôs 

parcialmente para a ordem jurídica interna a AIFMD e a Diretiva 2013/14/UE, e acolheu os Regulamentos 

Europeus que vieram prever a comercialização na União Europeia de fundos europeus de capital de risco 

e de empreendedorismo social, com as designações «EuVECA» e «EuSEF» (Regulamentos (UE) n.º 

345/2013 e n.º 346/2013, respetivamente). 
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O RGOIC unificou o regime jurídico dos organismos de investimento coletivo e o dos fundos de 

investimento imobiliário, passando a regular-se num mesmo diploma os organismos de investimento 

coletivo em ativos mobiliários, imobiliários e não financeiros. As principais alterações ao regime 

decorrentes da transposição da AIFMD respeitam a regras de acesso, exercício, organização e 

funcionamento das entidades gestoras, ao passaporte para gestão e comercialização de organismos de 

investimento alternativo na União Europeia e em países terceiros (até então apenas previsto para 

organismos de investimento coletivo em valores mobiliários) e ao regime sancionatório. 

Adicionalmente, introduziram-se alterações de iniciativa nacional, com destaque para as respeitantes ao 

regime jurídico dos organismos de investimento imobiliário abertos, no que toca ao estabelecimento de 

um regime de abertura limitada (por confronto com o regime anterior de abertura diária), a novas regras 

de composição do património e a regras de avaliação de ativos nos organismos de investimento 

imobiliário. Em simultâneo, prevê-se desde logo no RGOIC a possibilidade de as sociedades gestoras de 

fundos de investimento mobiliário fazerem a gestão, de modo acessório, de fundos previstos em legislação 

da União Europeia cujo investimento abranja os ativos elegíveis para organismos de investimento coletivo 

em valores mobiliários e organismos de investimento em capital de risco, com o que se pretende abranger 

a gestão dos fundos europeus de investimento a longo prazo (comummente designados por ELTIF e que 

vieram a ser previstos no Regulamento (UE) 2015/760). 

A aprovação do RGOIC determinou a revisão do regime regulamentar correspondente, com a aprovação 

do Regulamento da CMVM n.º 2/2015, relativo aos organismos de investimento coletivo (mobiliários e 

imobiliários) e à comercialização de fundos de pensões abertos de adesão individual, que revogou os 

anteriores Regulamentos da CMVM n.º 8/2002 e n.º 5/2013. O Regulamento da CMVM n.º 2/2015 

desenvolve os termos e as condições de funcionamento dos organismos de investimento coletivo, a 

comercialização e a negociação em mercado secundário, a informação e as vicissitudes dos organismos 

de investimento coletivo. 

No RJCRESIE previu-se a matéria do capital de risco que, pelas suas especificidades, se considerou 

dever manter em diploma autónomo, tendo-se acrescentado as novas matérias do empreendedorismo 

social e do investimento especializado. O RJCRESIE consagra um regime mais simples para o exercício 

da atividade de investimento em capital de risco, em empreendedorismo social e em investimento 

alternativo especializado para as entidades que tenham um valor agregado sob gestão abaixo de 100 

milhões de Euros (quando as carteiras incluam ativos adquiridos através do recurso ao efeito de 

alavancagem) ou de 500 milhões de Euros (quando as carteiras não incluam ativos adquiridos através do 

recurso ao efeito de alavancagem e em relação às quais não existam direitos de reembolso que possam 

ser exercidos durante um período de cinco anos a contar da data do investimento adicional), limites acima 
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dos quais o regime aplicável se torna mais exigente.  

Quanto às condições de funcionamento das sociedades gestoras de fundos de capital de risco e das 

sociedades de investimento em capital de risco, passam a estar consagrados os aspetos relativos aos 

requisitos em matéria de organização, à política de remuneração, aos conflitos de interesse, à gestão de 

riscos e de subcontratação. No que respeita às condições de funcionamento dos organismos de 

investimento em capital de risco acima dos limiares relevantes, passam a existir disposições concretas 

quanto à gestão de liquidez, à avaliação de ativos e às informações a prestar aos investidores e à CMVM, 

sendo que os depositários destes organismos de investimento passam a estar abrangidos pelas 

disposições previstas no RGOIC. 

No que respeita ao exercício da atividade de capital de risco abaixo dos limiares relevantes, mantêm-se 

genericamente as disposições que constavam do anterior regime, com a concretização de algumas 

matérias que nele se encontravam omissas. O capital social mínimo das SCR foi reduzido para os 125 

000 Euros, deixando de existir distinção entre as SCR que poderiam investir diretamente em capital de 

risco (que tinham um requisito de capital social mínimo de 750 000 Euros) e as sociedades que tinham 

como objeto social apenas a gestão de FCR (250 000 Euros). Relativamente às entidades que giram 

valores acima dos limiares relevantes, foram definidos limites de capital social mínimo distintos para as 

Sociedades Gestoras de Fundos de Capital de Risco (125 000 Euros) e para as Sociedades de 

Investimento em Capital de Risco autogeridas (300 000 Euros). 

O ajustamento ao regime da AIFMD determinou alterações aos veículos de investimento existentes e a 

previsão de novos veículos. Assim, as sociedades de capital de risco passam a atuar unicamente abaixo 

dos limiares relevantes, sujeitando-se a um regime de acesso e de exercício da atividade de acordo com 

o regime nacional que já vigorava (acrescendo o dever de reporte nos termos exigidos pela AIFMD para 

efeitos de acompanhamento do risco sistémico) e sendo alargado o respetivo objeto social à gestão de 

EuVECA, de fundos de empreendedorismo social, incluindo EuSEF, e de fundos de investimento 

alternativo especializado. Adicionalmente, são previstos dois novos veículos na esfera do capital de risco, 

a sociedade de investimento em capital de risco (cujo objeto exclusivo é a gestão de carteira própria) e a 

sociedade gestora de fundos de capital de risco (cujo objeto exclusivo é a gestão de organismos de 

investimento em capital de risco, organismos de investimento alternativo especializado e ELTIF). Estas 

entidades destinam-se a atuar acima dos limiares relevantes, tal como previstos na AIFMD, ficando 

sujeitas a autorização pela CMVM e ao regime decorrente da AIFMD. 

Em matéria de empreendedorismo social, são também previstos dois novos veículos de investimento, 

destinados a atuar unicamente abaixo dos limiares relevantes, sujeitando-se a um regime de acesso e de 

exercício da atividade de acordo com o regime nacional (acrescendo o dever de reporte nos termos 
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exigidos pela AIFMD para efeitos de acompanhamento do risco sistémico): a sociedade de 

empreendedorismo social (cujo objeto é a gestão de carteira própria e a gestão de fundos) e os fundos de 

empreendedorismo social (além dos EuSEF, tal como previstos no Regulamento EuSEF). 

Finalmente, em matéria de investimento especializado são previstas as sociedades de investimento 

alternativo especializado, cujo objeto social exclusivo é a gestão de carteira própria, e os fundos de 

investimento alternativo especializado. 

Na sequência da adoção do RJCRSIE o regime regulamentar relativo ao capital de risco foi revisto e foi 

adotado um regime regulamentar para as matérias do empreendedorismo social e investimento 

especializado. O Regulamento da CMVM n.º 3/2015, relativo ao capital de risco, empreendedorismo social 

e investimento especializado (que revoga o Regulamento da CMVM n.º 1/2008 relativo a capital de risco) 

concretiza essas alterações, especificamente quanto aos termos e condições de funcionamento, a regras 

aplicáveis às sociedades de investimento alternativo especializado e aos fundos de investimento 

alternativo especializado, a regras aplicáveis às sociedades de empreendedorismo social e aos fundos de 

empreendedorismo social, a comercialização e a vicissitudes dos organismos de investimento. 

 

Contrapartes Centrais  

O Regulamento da CMVM n.º 1/2015 completou a execução no ordenamento interno do Regulamento 

(UE) n.º 648/2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos 

repositórios de transações (EMIR). Nele se procede à revisão dos regulamentos da CMVM que eram 

aplicáveis às contrapartes centrais, autonomizando-se em regulamento próprio algumas das regras antes 

previstas no Regulamento da CMVM n.º 4/2007 aplicáveis às contrapartes centrais, e regulamentando-se 

aspetos específicos do Regime Jurídico das Contrapartes Centrais aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/2014, 

de 18 de março. 

Foram também revistos o Regulamento da CMVM n.º 4/2007 (de modo a eliminar as referências a 

contrapartes centrais) e o Regulamento da CMVM n.º 5/2007, e revogadas normas que regulam matérias 

que passaram a constar na legislação da União Europeia. 

 

Financiamento Colaborativo  

O regime jurídico do financiamento colaborativo (RJFC) foi aprovado pela Lei n.º 102/2015, de 24 de 

agosto. Não existe, até à data, um regime jurídico comunitário harmonizado para o crowdfunding, sendo 

esta matéria regulada a nível nacional por alguns Estados Membros. O regime determina que a CMVM 
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concretize e desenvolva um conjunto de matérias relacionadas com o financiamento colaborativo de 

capital e por empréstimo. Por outro lado, a vigência das normas contidas no RJFC ocorre apenas no 

momento da entrada em vigor das normas regulamentares da competência da CMVM. 

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) 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, será publicado o relatório da 

consulta pública, seguindo-se a aprovação, pelo Conselho de Administração da CMVM, do respetivo 

regulamento. 

 

CAIXA 8 – REGIME JURÍDICO DO FINANCIAMENTO COLABORATIVO 

O regime jurídico do financiamento colaborativo (crowdfunding) foi aprovado pela Lei n.º 102/2015, de 24 

de agosto (“RJFC”). O crowdfunding é o tipo de financiamento de entidades, ou das suas atividades e 

projetos, através do seu registo em plataformas eletrónicas acessíveis através da internet, a partir das 

quais procedem à angariação de parcelas de investimento provenientes de um ou de vários investidores 

individuais.  

O RJFC distingue quatro modalidades de financiamento colaborativo: i) através de donativo, ii) com 

recompensa, iii) de capital e iv) por empréstimo. O financiamento colaborativo por empréstimo (através do 

qual a entidade financiada remunera o financiamento obtido através do pagamento de juros fixados no 

momento da angariação) e o financiamento colaborativo de capital (pelo qual a entidade financiada 

remunera o financiamento obtido através de uma participação no respetivo capital social, distribuição de 

dividendos ou partilha de lucros) assumem particular relevância no RJFC. Os titulares de plataformas 

eletrónicas de financiamento colaborativo de capital ou empréstimo devem proceder ao registo prévio da 

sua atividade junto da CMVM que é responsável pela concessão do registo e pela supervisão da respetiva 

atividade. Cabe à CMVM definir em regulamento o regime aplicável ao financiamento colaborativo de 

capital ou empréstimo, nomeadamente no que respeita ao acesso à atividade de intermediação de 

financiamento colaborativo, causas de indeferimento e registo das entidades gestoras de plataformas 
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eletrónicas de financiamento colaborativo, aos deveres das entidades gestoras das plataformas 

eletrónicas de financiamento colaborativo, às obrigações de informação dos beneficiários do 

financiamento colaborativo para efeitos de informação aos investidores, às plataformas eletrónicas de 

financiamento colaborativo e à CMVM, aos limites máximos de angariação, aos limites ao investimento, 

às relações com instituições bancárias e aos deveres de prevenção de conflitos de interesses pelas 

plataformas eletrónicas. 

Nos termos do RJFC, cabe às entidades gestoras de plataformas de financiamento colaborativo assegurar 

o acesso dos investidores à informação relativa aos produtos colocados através das plataformas, a 

confidencialidade da informação que receberem dos investidores e o cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis à prevenção de conflitos de interesses, nomeadamente no que respeita aos 

seus dirigentes e trabalhadores. As plataformas não podem fornecer aconselhamento ou recomendar 

oportunidades de investimento nos respetivos sítios ou portais de internet nem deter valores mobiliários 

ou gerir fundos de investimento. 

As ofertas de financiamento colaborativo devem definir o montante e o prazo de angariação. Se o objetivo 

não for alcançado dentro do prazo indicado, o beneficiário deverá proceder à devolução aos investidores 

dos montantes recebidos, a menos que a oferta preveja expressamente a possibilidade de alteração dos 

montantes e prazos da oferta. Os montantes e os prazos podem ser alterados apenas uma vez e somente 

quando essa possibilidade tiver sido expressamente prevista na oferta inicial e esse facto tiver sido 

comunicado inicialmente aos investidores. Em caso de alteração à oferta, os investidores podem optar por 

cancelar as subscrições efetuadas. 

Os beneficiários de financiamento colaborativo devem comunicar à plataforma informações sobre a sua 

situação financeira, fiscal e contributiva bem como informações sobre todos os projetos a serem 

financiados, incluindo os riscos associados, de modo a garantir que os investidores tomem decisões 

informadas. 

Aplicam-se às relações jurídicas subjacentes ao financiamento colaborativo os regimes correspondentes 

aos tipos contratuais celebrados nomeadamente a doação, compra e venda, prestação de serviços, 

emissão e transação de valores mobiliários e mútuo, bem como as disposições sobre proteção da 

propriedade intelectual. As sanções aplicáveis aos infratores do regime jurídico do financiamento 

colaborativo serão definidas em diploma próprio.  

As disposições relativas ao financiamento colaborativo através de donativo ou com recompensa entraram 

em vigor no dia 1 de outubro de 2015. As regras relativas ao financiamento colaborativo de capital ou por 

empréstimo entrarão em vigor após a publicação do regulamento da CMVM cuja proposta foi objeto de 

consulta pública em janeiro de 2016. 
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Operações de Financiamento Através de Valores Mobiliários e de Reutilização 

O Regulamento (UE) n.º 2015/2365, que entrou em vigor em 12 de janeiro de 2016, estabelece regras em 

matéria de transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários (OFVM) e de 

reutilização, e altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 no que diz respeito às decisões de equivalência 

relativas a mercados de países terceiros. Essas regras traduzem-se nos seguintes deveres principais: 

• Dever de as contrapartes numa OFVM reportarem informação a um repositório de transações, 

no máximo até ao dia útil seguinte à realização, modificação ou cessação da operação; 

• Regime de registo e supervisão dos repositórios de transações, que fica a cargo da ESMA; 

• Dever de as sociedades gestoras de OICVM e GFIA informarem os investidores sobre a 

utilização de OFVM e de swaps de rentabilidade total; 

• Dever de informação pré-contratual dos organismos de investimento coletivo (OICVM e GFIA) 

sobre a possibilidade de utilização de OFVM e de swaps de rentabilidade total; 

• Requisitos e deveres de informação a contrapartes sobre a possibilidade de reutilização de 

garantias concedidas, sem prejuízo de regras mais exigentes previstas em lei especial. 

O regulamento prevê ainda regras sobre atribuição de competências, supervisão, cooperação e em 

matéria sancionatória, semelhantes às adotadas noutros diplomas do setor financeiro.  

 

Peritos Avaliadores de Imóveis  

A Lei n.º 153/2015, relativa ao acesso e ao exercício da atividade dos peritos avaliadores de imóveis (PAI) 

que prestem serviços a entidades do sistema financeiro nacional, entrou em vigor a 13 de novembro de 

2015. O diploma teve origem nos trabalhos realizados ao nível do CNSF e teve como principal desígnio a 

criação de um regime jurídico uniforme da atividade dos PAI, exercida em qualquer um dos setores 

financeiros. Abrange, por conseguinte, a avaliação de imóveis integrantes dos organismos de investimento 

coletivo e nos domínios bancário, segurador e dos fundos de pensões. 

Em substituição da anterior mera comunicação à CMVM, prévia ao início do exercício de atividade, para 

efeitos da inscrição dos PAI junto da CMVM passa a prever-se o dever de registo dos PAI. Esse registo 

fica dependente da verificação dos requisitos de idoneidade, qualificação e experiência profissionais e de 

cobertura da responsabilidade civil profissional. A avaliação da idoneidade e da qualificação e experiência 

profissional compete à CMVM e é precedida de parecer vinculativo do BdP e da ASF. Apenas é 

reconhecida qualificação e experiencia profissional para o exercício desta atividade a quem possuir 
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licenciatura, pós-graduação ou mestrado adequado à avaliação de imóveis e currículo profissional 

relevante com duração e níveis de responsabilidade que estejam em consonância com as caraterísticas 

e a complexidade da avaliação de imóveis. São também reforçadas as regras relativas a impedimentos e 

incompatibilidades, nomeadamente a impossibilidade de subcontratação da avaliação a entidade terceira, 

mesmo que esta seja um perito avaliador, a independência direta ou indireta entre o preço cobrado pela 

avaliação e o valor atribuído ao imóvel e a impossibilidade de prestação pelo perito, em acumulação, de 

serviços de consultoria ou de mediação imobiliária, de forma direta ou indireta, à entidade contratante, aos 

organismos de investimento coletivo ou aos fundos de pensões. Em matéria de exercício da atividade, é 

estabelecido que os PAI devem atuar de modo independente, prevê-se o conteúdo mínimo dos relatórios 

de avaliação e é também previsto um regime sancionatório. 

 

3.3.2. Reformas legislativas em curso 

A CMVM colaborou 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. 

 

Diretiva e Regulamento Relativos aos Mercados de Instrumentos Financeiros  

Em 2014 foram adotados a Diretiva n.º 2014/65/UE (MiFID II) e o Regulamento (UE) n.º 600/2014 (RMIF) 

relativos aos mercados de instrumentos financeiros, com o objetivo de dar resposta aos desenvolvimentos 

nos mercados financeiros desde a adoção da MiFID I em 2004 e de reforçar o quadro regulatório da UE, 

designadamente:  

• Assegurar uma regulação abrangente das estruturas de negociação organizada, clarificando 

as regras aplicáveis a novas formas de negociação e atendendo à fragmentação de 

negociação daí resultante; 

• Reforçar a transparência da negociação dos mercados de ações e introduzir regras 

harmonizadas para outros instrumentos financeiros (obrigações e derivados);  

• Dar cumprimentos aos compromissos do G20 em matéria de regulação dos mercados de 

derivados de mercadorias e de obrigação de negociação de derivados em formas organizadas 

de negociação;  

• Assegurar condições para uma maior concorrência nos serviços de pós-negociação, em 

especial dos prestados por contrapartes centrais;  
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• Responder a desenvolvimentos tecnológicos e de mercado na negociação de instrumentos 

financeiros de modo a assegurar o funcionamento ordenado e a confiança nos mercados; e 

• Reforçar a proteção dos investidores e a harmonização em matéria sancionatória na UE.  

Entre as principais alterações que decorrem deste novo quadro encontram-se:   

• O alinhamento de regras aplicáveis a mercados regulamentados e a sistemas de negociação 

multilateral, a criação de um novo tipo de estrutura de negociação para instrumentos não 

representativos de capital e o dever de negociação de ações e de derivados em formas 

organizadas de negociação, sempre que adequado;   

• O reforço e o alargamento do âmbito das regras existentes sobre transparência da negociação 

dos mercados de instrumentos financeiros, incluindo os instrumentos de dívida e os derivados, 

bem como de reporte de transações, e assegurar a consolidação de informação pós-

negociação;  

• O reforço de poderes de supervisão em matéria de derivados de mercadorias, a aplicação de 

limites de posições a estes instrumentos e deveres de reporte;  

• A introdução de regras harmonizadas sobre acesso não discriminatório entre plataformas de 

negociação e a contrapartes centrais (incluindo informação sobre índices de referência);  

• A introdução de regras específicas para negociação algorítmica (incluindo a de alta 

frequência) e acesso direto a estruturas de negociação;  

• O reforço de requisitos de organização e de regras de conduta, incluindo regras mais 

exigentes sobre a aprovação de produtos financeiros comercializados, o reforço de deveres 

de informação a clientes, das regras aplicáveis à consultoria para investimento e gestão de 

carteiras e receção ou pagamento de benefícios ilegítimos, o reforço dos poderes de 

autoridades competentes e da ESMA em matéria de intervenção sobre produtos 

comercializados, o alinhamento de regras de conduta aplicáveis a depósitos estruturados e o 

reforço das regras aplicáveis a produtos de investimento da área seguradora;  

• O reforço e a harmonização mínima de poderes de supervisão e do regime sancionatório; 

• A introdução de regras harmonizadas sobre o acesso e a prestação de serviços e atividades 

de investimento por empresas estabelecidas fora da União Europeia. 

As normas da MiFID II e do MiFIR estão sujeitas a concretização e desenvolvimentos normativos bastante 

extensos e profundos, tendo em 2015 a CMVM participado através da ESMA na preparação dos projetos 

de normas técnicas de regulamentação e de execução do pacote MiFID II/MiFIR, já submetidos à 

Comissão Europeia. Os atos delegados e as normas técnicas de regulamentação e de execução deverão 

ser adotadas em 2016. Ao mesmo tempo, a CMVM coordena o Grupo de Trabalho do CNSF responsável 
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pela elaboração do anteprojeto de transposição da MiFID II/MiFIR. 

 

Abuso de Mercado  

A 12 de junho de 2014 foram publicados a Diretiva 2014/57/UE, relativa às sanções penais aplicáveis ao 

abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado (diretiva abuso de mercado), e o 

Regulamento (UE) n.º 569/2014, relativo ao abuso de mercado (regulamento abuso de mercado) e que 

revoga a Diretiva 2003/6/CE e as Diretivas 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Os trabalhos de 

transposição e de adoção da nova legislação encontram-se em curso. 

Recorde-se que a nova legislação atualiza e densifica o quadro legal previamente existente de modo a 

aprofundar a proteção da integridade do mercado e do investidor, e inclui medidas relativas a novas 

plataformas de negociação, à negociação no mercado de balcão ou à negociação de alta frequência. São 

ainda adotadas disposições específicas em relação aos índices de referência, é previsto um regime de 

autorização para diferimento de divulgação de informação privilegiada por razões de risco sistémico e são 

adotadas outras disposições para reduzir, sempre que possível, os encargos administrativos das PME.  

Encontram-se também previstos poderes reforçados para as autoridades competentes, regras mínimas 

sobre sanções administrativas aplicáveis por essas autoridades e a criação de um regime de proteção e 

de incentivo à denúncia de violações das proibições e deveres previstos no regulamento (whistle blowing). 

A Diretiva determina a obrigação de os Estados Membros preverem sanções penais para o abuso de 

informação privilegiada e para a manipulação de mercado com o objetivo de aproximar as sanções penais 

para este tipo de crimes na UE.  

 

Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários  

Concluído o processo de transposição da AIFMD, com a publicação do RGOIC e do RJCRESIE, deu-se 

início em 2015 aos trabalhos de transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva 2014/91/UE (UCITS 

V). Esta Diretiva introduziu alterações ao regime jurídico dos organismos de investimento coletivo em 

valores mobiliários, no que diz respeito às funções do depositário, à política de remuneração e a sanções. 

Os trabalhos de transposição estão a ser desenvolvidos no quadro do CNSF por um grupo de trabalho 

que integra a CMVM, o Banco de Portugal e a ASF. No final do ano encontrava-se finalizado um primeiro 

anteprojeto de transposição, ainda sujeito a aprovação pelo CNSF, tendo em vista o subsequente envio 

de uma proposta final ao governo. 
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Liquidação de Valores Mobiliários e Centrais de Valores Mobiliários  

Foram desenvolvidos trabalhos tendentes a acolher na ordem jurídica nacional o Regulamento (UE) n.º 

909/2014, relativo à melhoria da liquidação de valores mobiliários na União Europeia e às centrais de 

valores mobiliários (Regulamento CSD). O objetivo deste Regulamento é 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 CSD que gerem sistemas de liquidação de 

valores mobiliários. 

Os trabalhos de acolhimento do Regulamento CSD têm envolvido, entre outros aspetos, a análise e a 

ponderação das opções previstas no regulamento, assim como do regime jurídico nacional sobre as 

matérias objeto do regulamento, no sentido de apurar da eventual existência de sobreposições ou 

inconsistências que devam ser eliminadas. Nos termos do Regulamento CSD terá de ser previsto um 

regime sancionatório na ordem jurídica nacional.   

Apesar de já ter entrado em vigor, a adoção de todo o regime encontra-e ainda dependente da entrada 

em vigor dos atos delegados e de normas técnicas de regulamentação e de execução a adotar pela 

Comissão Europeia com base em projetos desenvolvidos pela ESMA, sobre i) serviços auxiliares 

constantes das seções B e C do Anexo ao Regulamento CSD; ii) critérios para determinar a importância 

substancial de uma CSD num Estado Membro de acolhimento; iii) sanções para falhas de liquidação; iv) 

requisitos de capital e prudenciais das CSD; v) normas técnicas de regulamentação relativas a CSD; e vi) 

disciplina de liquidação e liquidação internalizada. 

 

Pacotes de Produtos de Investimento de Retalho 

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 pacotes de produtos de investimento de retalho e de 

produtos de investimento com base em seguros (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. O Regulamento PRIIP é diretamente aplicável a partir de 31 de dezembro de 

2016, devendo o diploma de execução produzir efeitos também a partir dessa data. As normas técnicas 

de regulação para o formato e a informação obrigatória presente nos documentos de informação 

fundamental encontram-se em elaboração pelas autoridades de supervisão europeias (ESMA, EBA e 

EIOPA), prevendo-se que estejam concluídas no início de 2016. 

 



 

259 | CMVM | Relatório Anual Sobre a Atividade da CMVM e Sobre os Mercados de Valores Mobiliários | 2015 

Diretiva da Transparência  

A CMVM submeteu a consulta pública (Consulta Pública n.º 3/2015) e apresentou ao Governo a proposta 

de anteprojeto de transposição da Diretiva 2013/50/UE, a qual introduz novas alterações à Diretiva da 

Transparência com vista a melhorar o quadro regulatório para os emitentes de valores mobiliários 

admitidos à negociação em mercado regulamentado e o acesso das empresas ao mercado de capitais. 

Esta revisão visa também assegurar a harmonização da informação na Europa em sede da transparência 

das participações acionistas (que passaram a incluir de modo agregado as denominadas participações 

económicas longas nas sociedades cotadas), reforçar a confiança dos investidores e focar as empresas 

e os investidores nos resultados de longo prazo.  

Entre as alterações introduzidas destacam-se as seguintes:  

• O prazo de divulgação das contas semestrais (até três meses após o termo do primeiro 

semestre) foi alargado de modo a proporcionar maior flexibilidade e reduzir encargos 

administrativos. A informação financeira anual e semestral deve ficar disponível durante, pelo 

menos, 10 anos;  

• Foi eliminada a exigência de contas trimestrais, embora deixando aos Estados Membros a 

opção de continuar a prever tal informação em determinadas condições;  

• Foi introduzida a obrigação de os emitentes ativos na indústria extrativa ou na exploração de 

floresta primária elaborarem anualmente um relatório sobre os pagamentos efetuados a 

administrações públicas;  

• Passou a ser exigida de forma harmonizada na Europa a divulgação da detenção de 

instrumentos financeiros com efeitos económicos similares à detenção de ações, com 

liquidação financeira ou física;  

• É ainda previsto um conjunto de regras que visam assegurar a harmonização mínima de 

normas sancionatórias aplicáveis à violação de deveres previstos na Diretiva, incluindo regras 

mais exigentes em matéria de publicação de sanções e quanto ao montante de coimas 

máximas aplicáveis.  

O regime nacional já prevê o dever de divulgação de posições económicas longas (Regulamento da 

CMVM n.º 5/2010). As alterações introduzidas pela Diretiva 2013/50/UE permitem no entanto assegurar a 

transparência destas posições de forma harmonizada na UE, o que contribui para uma maior integração 

dos mercados financeiros e para a harmonização mínima em matéria sancionatória. A criação do ponto 

eletrónico de acesso único a partir de 2018 contribuirá também para a melhoria do acesso às informações 

regulamentares pelos investidores europeus e para uma maior visibilidade transfronteiriça das pequenas 

e médias empresas cotadas. A CMVM divulgou em novembro de 2015 um parecer genérico sobre a 
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aplicação direta de determinadas disposições da Diretiva 2013/50/UE. 

 

Índices de Referência (Benchmarks) 

Com o objetivo de garantir a integridade dos índices de referência, de modo a que não estejam sujeitos a 

conflitos de interesses, reflitam a realidade económica que pretendem medir e sejam utilizados de maneira 

adequada, a primeira proposta legislativa da Comissão Europeia sobre a regulamentação dos índices de 

referência foi apresentada em setembro de 2013.  

Após dois anos de discussão, a proposta de regulamento sobre os índices de referência, com o acordo 

político preliminar do Conselho e do Parlamento Europeu, chegou à última fase de negociação em 

novembro de 2015. A proposta de regulamento, que está em conformidade com os princípios 

internacionais determinados pela Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários 

(IOSCO), tem um âmbito alargado, tendo em conta a relevância, a dimensão e as características especiais 

dos índices de referência. Atendendo à natureza crítica e à dimensão internacional do tema, a 

categorização dos benchmarks, a coordenação da supervisão e o tratamento dos índices de países 

terceiros destacaram-se como merecedores de maior discussão durante a negociação do diploma.  

 

Direitos dos Acionistas  

A Comissão Europeia apresentou em abril de 2014 uma proposta que altera a Diretiva 2007/36/CE 

(Diretiva dos Direitos dos Acionistas). A proposta de alteração visa cinco objetivos principais: i) aumentar 

o envolvimento dos investidores institucionais e dos gestores de ativos no governo das sociedades 

cotadas; ii) reforçar a transparência da remuneração e do desempenho dos membros do órgão de 

administração; iii) aumentar a supervisão pelos acionistas das transações com partes relacionadas; iv) 

aumentar a transparência dos consultores em matéria de votação (proxy advisors); e v) facilitar o exercício 

pelos investidores dos direitos decorrentes de valores mobiliários.  

A proposta prevê que os acionistas devem ter o direito de aprovar a política de remuneração do órgão de 

administração de forma periódica e de aprovar anualmente um relatório sobre a aplicação desta política, 

que deverá ser divulgado juntamento com os documentos de prestação de contas anuais. Um dos aspetos 

mais importantes é o reforço do controlo pelos acionistas das transações com partes relacionadas. A 

proposta visa ainda aumentar o envolvimento dos investidores institucionais e dos gestores de ativos na 

governação das sociedades, e impõe o dever de elaboração de uma política de envolvimento acionista de 

sociedades cotadas e da sua divulgação pública. Tem também como objetivo aumentar a transparência 

dos consultores em matéria de votação ao prever um conjunto de medidas destinadas a facilitar o exercício 
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dos direitos decorrentes da detenção de valores mobiliários pelos investidores e impor novos deveres aos 

intermediários financeiros e emitentes. A proposta da Comissão Europeia encontra-se em discussão entre 

a Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu. 

 

Recuperação e Resolução das Contrapartes Centrais  

O trabalho internacional em curso nesta área, em particular os princípios da CPSS-IOSCO e os Key 

Attributes do FSB, continuam a orientar a discussão técnica deste tema. Na segunda reunião do grupo 

dos peritos nacionais, em 2015, as potenciais medidas e ferramentas no âmbito da resolução e da 

recuperação das contrapartes centrais, o conteúdo mínimo dos planos de resolução e dos de recuperação, 

os poderes das autoridades relevantes e os canais de cooperação nacional e internacional foram 

discutidos em maior detalhe. A CMVM participa nestes trabalhos por solicitação do Ministério das 

Finanças. 

 

Titularização de Créditos  

No último trimestre de 2015 o Conselho Europeu debateu duas propostas de Regulamento relativas à 

titularização de créditos apresentadas pela Comissão Europeia. O conjunto legislativo em causa integra-

se na iniciativa designada Capital Markets Union, e visa revitalizar o mercado europeu da titularização de 

créditos e promover o seu desenvolvimento e integração, sem prejuízo das necessárias segurança e 

transparência das operações.  

A primeira proposta de regulamento é relativa ao estabelecimento de regras nas operações de titularização 

em geral e ao desenvolvimento de critérios de qualificação das operações simples, transparentes e 

normalizadas. A segunda visa alterar o Regulamento n.º 575/2013, relativamente aos requisitos 

prudenciais para instituições de crédito e empresas de investimento. A CMVM participou em várias 

reuniões internacionais sobre este tema, por solicitação do Ministério das Finanças. 

 

3.3.3. Coordenação Nacional da Supervisão e da Promoção da Estabilidade Financeira 

Conselho Nacional de Supervisores Financeiros  

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros prosseguiu as suas funções 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 
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CNSF seguiu a situação do sistema financeiro português, monitorizando os riscos intersectoriais com base 

em relatórios internos regulares produzidos por um grupo de trabalho composto por membros das três 

entidades reguladores do sistema financeiro. Foi também através do CNSF que se coordenou a presença 

dos supervisores em fora internacionais, nomeadamente no Comité Europeu do Risco Sistémico.  

O CNSF teve um papel importante na coordenação das propostas de iniciativas legislativas com 

intervenção dos três supervisores, 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 diretiva relativa 

aos mercados de instrumentos financeiros), mas também em diplomas de origem nacional (de que são 

exemplo a regulamentação da lei relativa ao financiamento colaborativo e os trabalhos legislativos e 

regulamentares relativos à auditoria, incluindo a discussão relativa ao respetivo modelo de supervisão). 

O CNSF acompanhou ainda os desenvolvimentos associados à prevenção do branqueamento de capitais 

e financiamento do terrorismo, ao código Legal Entity Identifier e à criação de uma Local Operating Unit 

em Portugal, e os relativos ao intercâmbio de informações no quadro da participação nas autoridades de 

supervisão europeias e no Mecanismo Único de Supervisão. Foram constituídos diversos grupos de 

trabalho sobre temas específicos (foi o caso do regulamento europeu relativo às informações-chave sobre 

PRIIP) e concluídos trabalhos a cargo de outros grupos anteriormente constituídos (como no caso do 

relatório sobre processos sancionatórios). Importa ainda salientar o esforço do CNSF no desenvolvimento 

das ações relativas ao Plano Nacional de Formação Financeira. 

 

Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria  

A CMVM integrou o Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria (CNSA), de que igualmente faziam 

parte, até à sua extinção no início de 2016, o BdP, a ASF, a OROC e IGF. A CMVM participou, ao nível 

do CNSA, nos trabalhos de supervisão ao controlo de qualidade realizado pela OROC, que culminaram 

na aprovação e na publicação do “Relatório sobre os resultados do controlo de qualidade e respetiva 

supervisão do ciclo 2014/2015”. Adicionalmente, no seguimento das deliberações do CNSA, iniciaram-se 

em 2015 duas inspeções e uma supervisão, e prosseguiu uma outra ação de supervisão, realizadas por 

equipas que integraram técnicos designados pela CMVM. A CMVM colaborou ativamente na tramitação 

judicial de processos iniciados pelo CNSA em anos anteriores e coordenou a apreciação de 74 processos 

de apuramento de eventual responsabilidade contraordenacional com respeito a ações de controlo de 

qualidade, de que resultaram a aplicação de duas coimas, 57 admoestações e 15 arquivamentos. 

O CNSA acompanhou também, em 2015, os processos disciplinares instaurados pela OROC e 

relacionados com o controlo de qualidade. Ainda no âmbito do controlo de qualidade, e para o ciclo 

2015/2016, foi efetuado o acompanhamento das listas de dossiês selecionados e de controladores-
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relatores afetos ao controlo dos revisores oficiais de contas (ROC) e sociedades de revisores oficiais de 

contas (SROC) de entidades de interesse público (EIP). O CNSA acompanhou igualmente os processos 

judiciais em curso, nomeadamente uma ação administrativa instaurada por uma SROC e os seus dois 

sócios contra o CNSA. É de mencionar, neste contexto, que um processo de contraordenação, pendente 

de recurso que havia sido interposto pela arguida, ficou concluído com decisão de improcedência do 

recurso e de confirmação da decisão recorrida. 

É de salientar, ainda, a divulgação, no sítio do CNSA na internet, de um documento de perguntas e 

respostas (Q&A) sobre auditoria e sobre a atividade do CNSA. Por outro lado, o Conselho analisou o 

cumprimento do dever de comunicação do Relatório de Transparência que impende sobre os ROC e sobre 

as SROC de EIP. 

Na área internacional, a CMVM participou em representação do CNSA nos trabalhos do Grupo Europeu 

dos Órgãos de Supervisão dos Auditores (EGAOB), do European Audit Inspection Group (EAIG) e do 

Audit Regulatory Committee (AuRC). Merece também referência a participação em workshops 

organizados pela Comissão Europeia sobre a transposição da Diretiva n.º 2014/56/UE, que altera a 

Diretiva 2006/43/CE relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas, bem como sobre a 

aplicação do Regulamento (EU) n.º 537/2014, respeitante aos requisitos específicos para a revisão legal 

de contas das entidades de interesse público. 

No âmbito da cooperação com países terceiros, o CNSA acompanhou os trabalhos desenvolvidos no 

International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), destacando-se a participação na sessão 

plenária realizada em abril de 2015 e no IFIAR Enforcement Working Group. Adicionalmente o CNSA deu 

continuidade à análise detalhada dos projetos de acordo de colaboração e de acordo de proteção de 

dados remetidos pelo Public Company Accounting Oversight Board dos Estados Unidos da América 

(PCAOB), tendo recebido várias solicitações de cooperação. 

A publicação da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro, que aprova o novo Regime Jurídico da Supervisão 

de Auditoria, introduziu, como anteriormente referido, alterações significativas no regime e no quadro 

institucional da supervisão da atividade de auditoria em Portugal, designadamente a extinção do CNSA a 

partir de 1 de janeiro de 2016 e a transferência das respetivas atribuições e competências para a CMVM.  

 

Cooperação Institucional com a Comissão de Normalização Contabilística 

A CMVM está representada no Conselho Geral e no Comité de Normalização Contabilística Empresarial 

(CNCE) da Comissão de Normalização Contabilística (CNC), órgão responsável pela preparação dos 

projetos de normas contabilísticas e das suas interpretações para o setor empresarial em Portugal. A 
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representação 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, o CNCE colaborou com diversas 

entidades e respondeu a várias dezenas de questões relativas à aplicação do SNC em 2015. Por fim, 

referência para a preparação do projeto de regulamento relativo ao controlo da aplicação das normas 

contabilísticas, cuja apreciação em Conselho Geral deverá ocorrer no início de 2016. 

3.4. ATIVIDADE INTERNACIONAL  

3.4.1. Participação em Organismos Internacionais  

À semelhança do que tem vindo a verificar-se nos últimos anos, foi intensa e regular a participação da 

CMVM nos organismos internacionais de que é parte, com destaque para a vice-presidência da ESMA, 

que tem sido assegurada pelo Presidente do Conselho de Administração da CMVM, e para o Committee 

of Economic and Market Analysis (CEMA) da ESMA que foi presidido por um membro do Conselho de 

Administração até setembro. É ainda de evidenciar a participação no Comité Europeu do Risco Sistémico 

(CERS), no contexto do Sistema Europeu de Supervisores Financeiros.  

Ainda no âmbito da ESMA, o Presidente do Conselho de Administração da CMVM, na qualidade de Vice-

presidente da ESMA, foi o responsável pela organização do processo de avaliação do Presidente e da 

Diretora Executiva e que resultou nas respetivas reconduções. A CMVM prosseguiu ainda a participação 

na IOSCO na qualidade de membro do Comité Regional Europeu (CRE), onde são debatidos temas de 

relevância para a região europeia, de que se destacam a credible deterrence, a regulação transfronteiriça, 

a discussão regular de riscos e tendências emergentes nos mercados financeiros e a troca de informações 

sobre desenvolvimentos regulatórios nas jurisdições que integram o CRE, bem como nos respetivos 

comités técnicos. 

 

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 opiniões, recomendações, orientações e aconselhamento técnico às 
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instituições europeias. O BoS tem ainda competências de supervisão direta em áreas específicas 

(agências de notação de risco e repositórios de transações) e é composto pelos responsáveis máximos 

das 28 autoridades reguladoras nacionais que integram a ESMA, um representante da EBA, da EIOPA e 

do CERS e inclui observadores da CE e das autoridades do Liechtenstein, Noruega e Islândia.  

Destacam-se as seguintes matérias tratadas no BoS durante 2015: i) nas áreas da proteção do investidor 

e de intermediários financeiros, o documento de consulta sobre as recomendações relativas a complex 

debt securities e depósitos estruturados, e os projetos de normas técnicas no âmbito da MiFID II, 

designadamente quanto à avaliação de aquisições e ao aumento de participações qualificadas em 

empresas de investimento; ii) no abuso de mercado, a emissão de parecer técnico e de normas técnicas; 

iii) na gestão de ativos, a emissão de parecer técnico relativo aos atos delegados dos EuSEF e EuVECA, 

o documento de consulta sobre normas técnicas de regulamentação sobre o Regulamento dos ELTIF, o 

documento de perguntas e respostas sobre a aplicação da AIFMD, o projeto de ITS sobre sanções e 

medidas de acordo com a diretiva UCITS e as normas técnicas de regulamentação relativas à Diretiva 

Omnibus II; iv) a preparação de RTS sobre PRIIP; v) a publicação de recomendações sobre a informação 

a submeter periodicamente pelas CRA à ESMA para efeitos de supervisão; vi) na área da inovação 

financeira, foi publicado um documento de perguntas e respostas sobre branqueamento de capitais e 

financiamento do terrorismo e foi desenvolvido trabalho na definição dos procedimentos e das regras 

respeitantes às medidas de supervisão ao controlo e à intervenção sobre instrumentos financeiros 

comercializados, distribuídos ou vendidos na União Europeia; viii) na área de post-trading, a preparação 

de normas técnicas, nomeadamente as relativas ao clearing indireto. Foi ainda aprovado pelo BoS, à 

semelhança dos anos anteriores, o Relatório de Identificação das Tendências, Riscos e Vulnerabilidades 

no mercado de valores mobiliários, publicado em março e em setembro, bem como o ESMA Risk 

Dashboard (publicado numa base trimestral). 

 

Committee of Economic and Markets Analysis  

O Committee of Economic and Markets Analysis (CEMA) foi presidido, a título pessoal, por um membro 

do Conselho de Administração da CMVM até setembro. O CEMA prosseguiu a análise do mercado de 

valores mobiliários e a identificação das suas tendências, riscos e vulnerabilidades, o que originou a 

elaboração no ano de dois relatórios sobre tendências, riscos e vulnerabilidades e de quatro risk 

dashboards. O CEMA produziu também análises nas áreas das transações de alta frequência 

(nomeadamente aspetos relacionados com a duplicação de ordens em diferentes plataformas de 

negociação – associada à designada ghost liquidity – e a mensuração da liquidez nos mercados acionistas 

num contexto de duplicação de ordens), dos derivados sobre taxas de juro, dos closet index funds, do 
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risco de conduta, do financiamento através do mercado de capitais (market based financing), dos fundos 

de investimento alternativos (em particular dos loan origination funds e da monitorização do risco nos 

hedge funds), entre outras.  

Em conjunto com o Group of Economic Advisors (grupo de peritos - académicos e agentes de mercado - 

consultores do CEMA), foram debatidos temas como a liquidez no mercado de dívida pública e privada, a 

estrutura do mercado e as transações de alta frequência, a definição de indicadores de sentimento dos 

investidores e de indicadores de risco operacional em infraestruturas dos mercados financeiros, a gestão 

de liquidez em fundos de investimento e a união do mercado de capitais. 

 

Review Panel 

O Review Panel (cuja designação foi alterada no final do ano para Supervisory Convergence Standing 

Committee) prosseguiu a avaliação do modo como os diversos supervisores europeus do mercado de 

valores mobiliários convergem na aplicação de um corpo regulatório comum e no modo como é 

supervisionado. Decorreram quatro exercícios de peer review sobre i) a aprovação de prospetos (foi 

entregue à Comissão Europeia um relatório intercalar que poderá ser útil na revisão da Diretiva dos 

Prospetos); ii) o cumprimento das orientações da ESMA relativas à 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; iii) seguimento da peer review das práticas de supervisão relativas à Diretiva do Abuso de 

Mercado; e iv) seguimento da peer review respeitante ao cumprimento das orientações da ESMA sobre 

fundos de investimento do mercado monetário. Foram ainda discutidos e aprovados os relatórios de 

trabalhos respeitantes ao cumprimento das orientações da ESMA sobre transações realizadas de um 

modo automático e ao modo como os market makers adotam os preceitos do regulamento do short-selling. 

 

Market Integrity Standing Committee 

O Market Integrity Standing Committee (MISC) elaborou os projetos de todos os regulamentos de nível 2 

que concretizaram e densificaram o regulamento europeu do abuso de mercado, os quais foram entregues 

pela ESMA à Comissão Europeia. A elaboração dos projetos e dos documentos prévios de discussão e 

de consulta pública foram assegurados por um grupo de trabalho em que a CMVM participou.  

Já no segundo semestre o MISC iniciou a elaboração dos projetos de regulamentação de nível 2 do 

regulamento europeu sobre índices de referência e dos projetos de orientações previstas no regulamento 

europeu do abuso de mercado para sujeição a consulta pública. Além destes projetos específicos, o MISC 
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continuou a troca de informação e a colaboração entre autoridades de supervisão em matéria de 

prevenção, investigação e sancionamento do abuso de mercado. 

 

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. Salienta-se a preparação de projetos de normas técnicas de 

regulamentação, recomendações e orientações, de pareceres técnicos solicitados pela CE e ainda a 

coordenação com outras instituições internacionais e entidades de regulação de países terceiros com 

atividades na área das agências de notação de risco.  

Foram publicadas recomendações sobre a informação periódica a submeter pelas agências de notação 

de risco à ESMA para efeitos de supervisão e emitidos pareceres técnicos, designadamente sobre 

concorrência e conflitos de interesses nas agências de notação de risco e sobre a redução da dependência 

mecanística (“overreliance on ratings”) em notações de risco externas. Em novembro, foi publicado um 

documento de consulta sobre a validação e a revisão das metodologias utilizadas pelas agências de 

notação de risco. Em colaboração com a EBA e a EIOPA, a ESMA participou na elaboração de projetos 

de normas técnicas de execução (submetidos à CE em novembro) relativas ao mapeamento das 

avaliações de crédito das agências de notação externas. 

Pela primeira vez, a ESMA aplicou uma coima, ao abrigo do Regulamento n.º 1060/2009, a uma agência 

de notação de risco registada na UE, tendo sido também divulgado um comunicado público sobre o 

incumprimento, por essa agência, de certos requisitos de governance e de compliance. 

 

Corporate Finance Standing Committee  

O Corporate Finance Standing Committee (CFSC) tem responsabilidades relacionadas com as Diretivas 

do Prospeto, dos Direitos dos Acionistas e da Transparência, e em matérias de governo das sociedades. 

Merecem destaque as seguintes iniciativas na área dos prospetos: i) os trabalhos que culminaram na 

divulgação, pela ESMA em dezembro de 2015, da 23.ª versão das “Questions and Answers” (Q&A) 

relativas ao prospeto; ii) a preparação da resposta da ESMA à consulta pública da CE relativa à revisão 

da Diretiva do Prospeto; iii) o estudo temático relacionado com o escrutínio da informação financeira no 

prospeto; iv) a apresentação de projetos de normas técnicas de regulamentação relativas à Diretiva 

Omnibus II (no que respeita aos procedimentos relacionados com a aprovação do prospeto, com a 

possibilidade de inserção de informação por remissão, com a publicação de prospetos e a divulgação de 
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publicidade e notificação de condições finais junto das autoridades competentes e a sua posterior 

comunicação a cada autoridade de acolhimento); v) a resposta à consulta da CE sobre a proposta da 

União do Mercado de Capitais e ainda vi) a apresentação das orientações emitidas sobre indicadores 

alternativos de desempenho e a sua interligação com o prospeto. 

No âmbito da Diretiva da Transparência salienta-se a elaboração de dois standard forms, um para 

notificação de participações qualificadas e outro para a comunicação da escolha do Estado Membro de 

origem, bem como a elaboração da lista indicativa de instrumentos financeiros sujeitos a requisitos de 

notificação ao abrigo do Artigo 13(b) da referida diretiva. A CMVM participou ainda na revisão e atualização 

das correspondentes Q&A. 

No que respeita à Diretiva dos Direitos dos Acionistas, a CMVM acompanhou os trabalhos de revisão em 

curso tendo em vista a preparação de documentação de suporte às opções a tomar, em especial em 

matéria de remuneração. 

 

Takeover Bids Network 

A CMVM integra o Takeover Bids Network. Este grupo de peritos discute experiências práticas 

relacionadas com a supervisão das ofertas públicas de aquisição e partilha os mais recentes 

desenvolvimentos legislativos nesta área do direito dos valores mobiliários, tendo em vista a harmonização 

de entendimentos e de práticas na interpretação e na aplicação das disposições nacionais de transposição 

da Diretiva das OPA, nomeadamente em matéria de cooperação entre acionistas e no que se refere aos 

efeitos da atuação em concertação (acting in concert). 

Os temas abordados pelo grupo centraram-se na identificação das exceções ao dever de lançamento de 

OPA legalmente previstas em cada ordenamento jurídico, no sentido de coadjuvar a CE na identificação 

da conformidade das práticas internas com a Diretiva das OPA e com as exigências que se devem ter por 

verificadas quando um Estado Membro decida introduzir as referidas exceções nas disposições de direito 

nacional. 

 

Investor Protection and Intermediaries Standing Committee 

Em matéria de proteção do investidor, a atividade do Investor Protection and Intermediaries Standing 

Committee (IPISC) concentrou-se na produção de normas de nível 2 relativas à adoção da Diretiva e do 

Regulamento dos Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID II/MiFIR), nomeadamente o Final Report 

on MiFID II-MiFIR draft technical standards on authorisation, passporting, registration of third country firms 

and cooperation between competent authorities. Adicionalmente, foram preparados pelo IPISC, e 
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aprovados pelo Board of Supervisors da ESMA, vários instrumentos de nível 3, de que são exemplo o 

Final report on guidelines on complex debt instruments and structured deposits, o Final report on guidelines 

for the assessment of knowledge and competence e o Final report on guidelines on cross-selling practices. 

       

Post Trading Standing Committee   

Os trabalhos do Post Trading Standing Committee (PTSC) foram marcados pela elaboração de normas 

técnicas de regulamentação no âmbito do Regulamento (UE) n.º 909/2014, relativo à melhoria da 

liquidação de valores mobiliários na União Europeia e às Centrais de Valores Mobiliários (CSD) 

(Regulamento aplicável à liquidação e CSD). Assim, foram concluídas e entregues à CE as propostas de 

Regulatory Technical Standards (RTS) e de Implementing Technical Standards (ITS) em relação aos 

requisitos aplicáveis i) às Centrais de Valores Mobiliários, ii) aos internalizadores de liquidação, iii) à 

designada disciplina de liquidação e iv) aos requisitos prudenciais aplicáveis às CSD. 

No âmbito dos RTS salientam-se os trabalhos relativos à liquidação, em particular os relacionados com os 

procedimentos de recompra na sequência de falha de liquidação. Após a consulta pública efetuada, a 

proposta final de RTS apresentada à CE prevê que a responsabilidade pela execução dos procedimentos 

de buy-in, em relação a falhas de liquidação resultantes de transações que não tenham interposição de 

contraparte central, seja dos membros negociadores que deram origem à instrução cuja liquidação falhou. 

No âmbito do EMIR, o PTSC i) apresentou propostas de Regulamentos Delegados em relação ao clearing 

centralizado obrigatório de determinados derivados OTC; ii) elaborou proposta de normas técnicas de 

regulamentação relativas à designada compensação indireta; e iii) continuou os trabalhos conducentes à 

proposta de normas técnicas de regulamentação relativas à troca bilateral de colateral. Quanto à proposta 

de RTS relativa à obrigação de compensação centralizada, destacam-se i) a publicação do relatório final 

relativo a non-deliverable forwards, ii) a publicação do relatório final e a entrega da proposta de RTS sobre 

derivados de crédito (index credit default swaps) à CE, e iii) a publicação do relatório de análise da consulta 

pública e a entrega da proposta de RTS relativa aos derivados sobre taxas de juro denominados noutras 

moedas que não as inicialmente consideradas pela CE. É ainda de sublinhar a publicação do primeiro RTS 

sobre compensação obrigatória, que submete à obrigação de compensação centralizada a classe de 

derivados de taxas de juro OTC identificada no anexo do referido regulamento. 

No que respeita à articulação do EMIR com a regulamentação resultante da MiFID II/MiFIR, o PTSC 

contribuiu para a proposta de normas técnicas de regulamentação relativas i) ao acesso junto de 

contrapartes centrais pelas plataformas organizadas de negociação, ii) à designada compensação indireta, 

e iii) aos prazos aplicáveis para aceitação dos contratos de derivados que serão submetidos a 
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compensação junto de contrapartes centrais. São ainda de mencionar os trabalhos conducentes à 

apresentação da proposta de RTS sobre troca bilateral de colateral, no âmbito das técnicas de mitigação 

de riscos previstas no EMIR, para derivados OTC que não sejam compensados junto de uma contraparte 

central.  

 

Secondary Market Standing Committee 

O Secondary Markets Standing Committee (SMSC) é o grupo responsável pelas matérias relativas à 

estrutura, transparência e funcionamento dos mercados secundários de instrumentos financeiros, 

incluindo plataformas de negociação e mercado OTC. A atividade do SMSC continuou a estar centrada 

na elaboração dos projetos de normas técnicas de regulamentação e de execução no âmbito da MiFID 

II/MiFIR, incluindo aspetos que terão impactos relevantes nas estruturas e no funcionamento dos 

mercados, designadamente em matéria de transparência pré- e pós-negociação, acesso não 

discriminatório a estruturas de mercado, deveres internos de organização de intermediários financeiros 

incluindo a negociação algorítmica e de alta frequência. A ESMA efetuou diversas consultas públicas sobre 

os referidos projetos e submeteu os principais projetos finais à CE em setembro. 

 

Corporate Reporting Standing Committee  

O Corporate Reporting Standing Committee (CRSC) é responsável pelas matérias do reporte financeiro, 

auditoria, enforcement da aplicação das IFRS e reporte de informação no âmbito da Diretiva da 

Transparência por entidades emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado 

regulamentado.  

Entre as atividades desenvolvidas merecem destaque i) a conclusão das orientações sobre indicadores 

alternativos de desempenho utilizados em documentos divulgados pelos emitentes; ii) a preparação de 

comentários ao Green Paper publicado pela CE sobre a União do Mercado de Capitais; iii) a revisão das 

Q&A sobre a Diretiva da Transparência; iv) a preparação de cartas de comentários aos projetos de 

alteração das IFRS publicadas pelo IASB; v) o estabelecimento de prioridades de enforcement relativas 

às demonstrações financeiras de 2015; vi) a preparação de uma posição sobre a melhoria da qualidade 

da informação divulgada nas demonstrações financeiras; vii) a finalização das normas técnicas de 

regulamentação respeitantes ao European Electronic Acess Point e viii) a elaboração das normas técnicas 

de regulamentação relativas ao European Single Electronic Reporting Format. 

Foi ainda constituído um novo grupo de trabalho onde a CMVM está representada, o Audit Working Group, 

que assessora a ESMA na sua intervenção no Comittee of European Auditing Oversight Bodies. 
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European Enforcement Coordination Sessions 

O European Enforcement Coordination Sessions (EECS) é o fórum onde 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 do EECS 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 de reporte financeiro aplicáveis. 

Entre os documentos divulgados salientam-se a ESMA opinion on Application of the IFRS requirements in 

relation to the recognition of contributions to Deposit Guarantee Schemes in IFRS accounts, o ESMA Public 

Statement - European common enforcement priorities for 2015 financial statements e o ESMA Public 

Statement – Improving the quality of disclosures in the financial statements. 

 

IFRS Project Group 

A CMVM participa no IFRS Project Group (IFRS PG), cujo principal objetivo é acompanhar, discutir e 

participar nos desenvolvimentos internacionais na área das IFRS e em outros assuntos relacionados com 

informação financeira. O grupo discute e produz cartas de comentários a documentos emitidos pelos 

principais organismos europeus e internacionais com responsabilidades na elaboração de normas 

contabilísticas e de relato financeiro (IFRS Foundation, IASB, IFRS Interpretations Committee e European 

Financial Reporting Advisory Group). Entre as cartas de comentários elaboradas em 2015 destacam-se a 

“Comment Letter to EFRAG’s draft letter on endorsement advice on adoption of IFRS 9”, a “ESMA letter 

to IFRS Foundation - Trustees' review of the structure and effectiveness of the IFRS Foundation”, as 

“ESMA letters to IASB and EFRAG on Agenda Consultation”, a “ESMA letter on the IASB's ED Conceptual 

Framework”, a “ESMA Comment Letter to the IASB ED Amendments to IAS 19 and IFRIC 14”, a “ESMA 

Comment Letter to the IASB ED Clarifications to IFRS 15” e as “ESMA letters on proposed amendments 

to IAS 7”. 

 

Investment Management Standing Committee e Operational Working Group  

O Investment Management Standing Committee (IMSC) e respetivo Operational Working Group têm como 

principal tarefa a elaboração de normas técnicas de execução e de regulamentação relativas às diretivas 

e regulamentos da União Europeia na área da gestão do investimento coletivo. O grupo atualizou e 

divulgou Q&A relativas às diretivas AIFMD e UCITS, em particular em termos de política de remuneração. 

Foram ainda elaborados pareceres técnicos sobre o uso do passaporte AIFMD por países terceiros, share 



 

272 | CMVM | Relatório Anual Sobre a Atividade da CMVM e Sobre os Mercados de Valores Mobiliários | 2015 

classes nos fundos UCITS, mecanismos de liquidez e o regulamento ELTIF. A análise da evolução do 

mercado europeu de gestão de ativos esteve também presente, através, nomeadamente, de uma 

declaração e recomendação sobre closet-indexing. 

 

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. O IT Management and Governance Technical Committee 

contribui para o trabalho desenvolvido pela ESMA relativamente a projetos de IT que pressuponham um 

trabalho conjunto a desenvolver pelas autoridades competentes nacionais. A CMVM participa nas 

reuniões regulares deste grupo, e adota localmente os requisitos definidos naquela sede. Em 2015 

destaca-se o trabalho desenvolvido ao nível do CRA III, MiFIR / MiFID II, e MAR. 

 

Financial Innovation Standing Committee 

O Financial Innovation Standing Committee (FISC) tem como missão a monitorização das atividades 

relacionadas com a inovação financeira ao nível dos instrumentos financeiros, dos serviços ou dos 

comportamentos das entidades que atuam nos mercados financeiros. O FISC é composto pelas 

autoridades que integram a ESMA e possui, em complemento, um Consultative Working Group (CWG) 

onde têm assento representantes de associações de investidores, entidades gestoras de mercados 

regulamentados, intermediários financeiros e académicos com trabalho relevante na área da inovação 

financeira. A função do CWG é canalizar os sinais de inovação para a análise do FISC. 

Os trabalhos do FISC caracterizaram-se pela habitual troca de informações entre as entidades reguladoras 

sobre as tendências da inovação em cada mercado. A designada FinTech conjuga as modernas 

tecnologias da informação com a atividade financeira. A aplicação da regulamentação financeira a essas 

tecnologias (denominado de RegTech) quando essa tecnologia se aproxima do consumidor de serviços 

financeiros tem estado a ganhar importância, e tem sido acompanhada pelo FISC. A distributed ledger 

technology e a sua aplicação ao sistema financeiro, bem como o financiamento cooperativo e a respetiva 

evolução nas diversas jurisdições que regulamentaram esta atividade, entre as quais Portugal, foram 

também acompanhados. 

A atividade do FISC esteve crescentemente direcionada para as medidas de supervisão relativas à 

intervenção sobre instrumentos financeiros comercializados, distribuídos ou vendidos na União Europeia, 

conforme decorre do artº 39º e seguintes do Regulamento (UE) 600/2014. Estes trabalhos visam definir e 
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harmonizar os procedimentos de atuação dos reguladores nacionais e europeus em caso de ocorrência 

de circunstâncias que requeiram intervenção (isto é, proibição ou restrição temporária) sobre instrumentos 

financeiros. 

 

3.4.1.2. Participação na IOSCO 

A IOSCO aprovou a Orientação Estratégica 2015-2020, que inclui planos de ação em relação a seis áreas 

consideradas prioritárias: Research and Risk Identification, Standard Setting and Developing Guidance, 

Implementation Monitoring, Capacity Building, Co-operation and Information Exchange e Collaboration and 

Engagement with other International Organizations. Entre os temas mais recentemente discutidos 

destacam-se os desafios colocados pela regulação transfronteiriça, o reforço da governance na definição 

de padrões internacionais de auditoria, o reforço da resiliência dos mercados a ataques cibernéticos, a 

promoção da solidez de CCP, o financiamento das PME através do mercado de capitais (incluindo o 

recurso ao financiamento cooperativo) assegurando-se a proteção do investidor e o desenvolvimento de 

metodologias para a identificação de entidades gestoras de ativos com importância sistémica. 

A CMVM participa nos trabalhos do IOSCO MMoU Screening Group, grupo que tem a missão de avaliar 

as candidaturas das autoridades de supervisão membros da IOSCO a signatárias do Multilateral 

Memorandum of Understanding (MMoU). A CMVM integra uma das sete equipas de verificação 

incumbidas da avaliação técnica da conformidade da regulamentação em vigor nas jurisdições dos 

candidatos à assinatura do MMoU em matéria de cooperação internacional e enforcement, e é responsável 

pela coordenação da avaliação de duas jurisdições candidatas à assinatura do MMoU.  

No último ano, o Assessment Committee (que a CMVM integra) reviu a metodologia de avaliação dos 

Princípios da IOSCO. Na discussão dos pontos essenciais que definem o cumprimento de cada Princípio 

mereceram particular atenção o tratamento a dar aos mercados de obrigações, a supervisão de mercados 

não regulamentados e a incorporação da governance na avaliação dos Princípios da IOSCO. O 

Assessment Committee prosseguiu a avaliação do modo como algumas jurisdições estão a cumprir os 

Princípios da IOSCO e a realização de estudos temáticos, de que são exemplo os exercícios sobre fundos 

de investimento do mercado monetário e o alinhamento de incentivos no mercado da securitização e 

padrões de mitigação do risco. 
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Committee on Enforcement and Exchange of Information 

A CMVM é membro de quatro dos oito comités permanentes da IOSCO: o Committee on Enforcement and 

Exchange of Information, o Committee on Investment Management, o Committee on Retail Investors e o 

Committee on Emerging Risks. O Committee on Enforcement and Exchange of Information trata de 

questões relacionadas com a troca de informação e com a cooperação internacional entre autoridades de 

supervisão ao abrigo do Memorando Multilateral da IOSCO. Existiu um diálogo regular com jurisdições 

identificadas como não cooperantes e foi publicado um conjunto de medidas que podem ser adotadas 

pelos reguladores para dissuadir condutas ilícitas de atuação nos mercados financeiros. Os trabalhos 

futuros poderão incluir as áreas de cloud computing/review of regulatory enforcement risks e do 

reconhecimento mútuo de sanções impostas pelas autoridades reguladoras do mercado.  

 

Committee on Investment Management 

O mandato do Committee on Investment Management abrange os organismos de investimento coletivo, 

incluindo hedge funds e private equity, assim como os gestores desses fundos. O seu trabalho recente 

responde aos desafios colocados pela crise financeira à área da gestão de ativos, e inclui o 

desenvolvimento de uma base de dados global para hedge funds e recomendações quanto à atividade 

dos fundos do mercado monetário. O grupo debateu ainda os loan origination funds, os mecanismos de 

liquidez e de liquidação de fundos, e os custos e comissões em organismos de investimento coletivo. 

 

Committee on Retail Investors 

O Committee on Retail Investors reflete o compromisso da IOSCO em relação à proteção dos investidores 

de retalho ou não qualificados. Entre os mandatos atribuídos a este comité contam-se a educação e a 

literacia financeiras, bem como a orientação do Board da IOSCO em relação a assuntos emergentes na 

área da proteção do investidor. Em 2015 este comité coordenou trabalhos que deram lugar à publicação 

dos relatórios FR21/2015 Sound Practices for Investment Risk Education (que identifica as práticas dos 

reguladores em matéria de educação financeira) e FR06/2015 Survey on Anti-Fraud Messaging (que 

identifica os métodos que poderiam aumentar o impacto e a eficácia das estratégias seguidas no âmbito 

da prevenção deste tipo de fraude). 

 

Committee on Emerging Risks  

O Committee on Emerging Risks continuou os trabalhos de identificação, acompanhamento e avaliação 

de riscos emergentes e sistémicos, de identificação e/ou construção de indicadores úteis à monitorização 
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do risco sistémico pelas entidades de regulação e de supervisão dos mercados de valores mobiliários e 

de colaboração com o FSB na recolha de informação e avaliação do designado market based financing. 

Parte deste trabalho culminou com a publicação da terceira edição do Risk Outlook da IOSCO. 

 

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 

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, tendo a respetiva atividade incidido na discussão de matérias de natureza 

macroprudencial no âmbito europeu, de que são exemplo as discussões sobre canais indiretos de 

contágio, sobre aspetos macroprudenciais dos riscos de conduta, sobre riscos relacionados com o setor 

imobiliário, tendo sido publicado o “ESRB report on residential real estate and financial stability” em 

dezembro de 2015, e sobre os regimes de recuperação e de resolução de companhias de seguros e 

contrapartes centrais. Também foram analisados os desenvolvimentos em matérias dos riscos 

emergentes para o sistema financeiro, através da publicação regular do ESRB Risk Dashboard, e dados 

contributos para a revisão do Regulamento EMIR no que se refere a propostas de ajustamentos e de 

clarificação das regras microprudenciais aplicáveis a requisitos de margens. Destacam-se os seguintes 

relatórios do ESRB, publicados em 2015: i) “ESRB report on the efficiency of margining requirements to 

limit pro-cyclicality and the need to define additional intervention capacity in this area (issued within the 

framework of the EMIR assessment), ii) “A review of macroprudential policy in the EU one year after the 

new prudential rules for banks came into force”, iii) “The macroprudential aspects of conduct risks”e 

“Macroprudential use of the leverage ratio (novo capítulo do “ESRB Handbook on Operationalising 

Macroprudential Policy in the Banking Sector). A CMVM esteve ainda representada no Comité Técnico 

Consultivo do CERS. 
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3.4.2. Colégio de Reguladores  

Colégio de Reguladores da NYSE Euronext 

O Colégio de Reguladores da Euronext (CoR) é composto pela CMVM e pelas autoridades nacionais da 

Bélgica (FSMA), França (AMF), Holanda (AFM) e Reino Unido (FCA). O CoR tem como objetivo a 

supervisão harmonizada da atividade da Euronext NV exercida através de entidades gestoras de 

mercados regulamentados localizadas em cada um daqueles países (em Portugal, a Euronext Lisbon e, 

indiretamente, a Interbolsa). A supervisão coordenada rege-se por um memorando de entendimento 

celebrado entre as autoridades nacionais que foi revisto no segundo semestre de 2014. Relacionado com 

essa revisão, entrou em vigor em 2015 uma nova orgânica de funcionamento do CoR. O CoR é composto 

pelo Comité dos Presidentes (que tem como função a tomada de decisões nos termos do memorando de 

entendimento), pelo Comité de Direção (que apoia, colabora e implementa as decisões tomadas pelo 

Comité de Presidentes, e toma decisões em matérias por este delegadas) e por dois Grupos de Trabalho 

que respondem perante o Comité de Direção (focados na supervisão da atividade operacional da 

Euronext). A presidência do CoR é assegurada em base rotativa e caberá à CMVM no primeiro semestre 

de 2016. 

Além do acompanhamento da atividade corrente da Euronext, traduzida na análise das iniciativas 

comerciais, operacionais ou de incidentes, com impacto direto ou indireto nos mercados regulamentados, 

o CoR dedicou atenção ao desempenho económico-financeiro da Euronext. Após a oferta pública inicial 

da Euronext (em junho de 2014), existe uma constante monitorização desse desempenho face à maior 

autonomia empresarial daquela entidade e face à circunstância de resultar para a Euronext um conjunto 

de obrigações prudenciais estabelecidas pelo Ministério das Finanças holandês no âmbito da licença 

associada à localização da sede estatutária. 

O ano foi ainda caraterizado pelo acompanhamento da execução da estratégia e da restruturação das 

operações pela Euronext, bem como dos compromissos por si assumidos, que precederam a não-objeção 

para a Intercontinental Exchange, Inc. adquirir a NYSE Euronext, Inc, em novembro de 2013 e a realização 

da oferta pública inicial da Euronext. Uma outra vertente com relevo na atividade do CoR foi o facto de o 

chief executive officer do Managing Board da Euronext ter apresentado a sua demissão em meados do 

ano e o processo inerente à sua substituição iniciado no último trimestre de 2015. 

Em relação aos Grupos de Trabalho do CoR (doravante WP3 e WP7), o WP3 analisa as regras 

harmonizadas da Euronext. Em 2015, o enquadramento regulamentar dos mercados de derivados foi alvo 

de diversas iniciativas de revisão, como sejam a introdução de contratos, a negociação wholesale e os 

mecanismos de sponsored access. Nos mercados a contado foram revistos os procedimentos de 
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negociação (limites e volumes) e o regime de colocações de valores mobiliários representativos de dívida. 

O WP7 analisa a estrutura organizativa e de recursos humanos, os meios técnicos afetos ao 

funcionamento dos mercados, os mecanismos de controlo e a segurança dos sistemas informáticos 

utilizados como suporte às plataformas de negociação da Euronext, bem como a atividade de contraparte 

central e de compensação. Nesse âmbito, o WP7 acompanhou o plano de restruturação da Euronext, o 

processo de mudança de sede da Euronext Paris para a La Défense e supervisionou o processo de 

transferência do centro de recuperação de desastre para um novo local. Também o desenvolvimento de 

soluções tecnológicas e o desempenho dos departamentos com funções de controlo (compliance, controlo 

interno e auditoria interna) e do Euronext Market Services (área de monitorização dos mercados) foram 

monitorizados pelo WP7. Quanto aos testes ao Plano de Continuidade de Negócio da Euronext, o WP7 

acompanhou o planeamento e a definição do âmbito dos testes realizados e analisou os resultados 

obtidos. Em matéria de gestão de incidentes com impacto nos mercados (e.g. em 30 de junho e 3 de julho 

de 2015), o WP7 solicitou a identificação das causas que estiveram na sua origem, bem como as medidas 

adotadas para a sua resolução e a prevenção de ocorrência futura. 

 

Conselho de Reguladores do MIBEL 

O Conselho de Reguladores do MIBEL (CR MIBEL) é composto pelos supervisores dos mercados de 

capitais e de energia de Portugal e de Espanha. O CR MIBEL exerce a sua atividade através do Comité 

de Presidentes e do Comité Técnico. O CR MIBEL manteve reuniões com os principais interessados com 

o propósito de conhecer as respetivas preocupações e eventuais propostas para melhorar o mercado 

ibérico de eletricidade e iniciou a elaboração de dois estudos, um relativo à integração da produção em 

regime especial (e.g. renováveis) no MIBEL e o outro sobre comparação dos preços no MIBEL com os 

dos principais mercados do centro da Europa (França e Alemanha).  

O Conselho de Reguladores analisou regularmente a evolução do Mercado Ibérico de Eletricidade, na 

dupla vertente de mercados à vista e a prazo, e a gestão da interligação entre Portugal e Espanha. As 

entidades supervisoras de energia portuguesa e espanhola aprovaram as regras europeias harmonizadas 

relativas a alocação de capacidade de interligação entre as diversas fronteiras (European Harmonised 

Allocation Rules for Forward Capacity Allocation - EU HAR) e os respetivos anexos, em especial, o anexo 

19 relativo à interligação entre Portugal e Espanha. Este anexo contempla o mecanismo definido pelo CR 

MIBEL, assente em leilões de direitos financeiros de utilização da capacidade de interligação, designados 

de FTR – Financial Transmission Rights, realizados na plataforma do OMIP e objeto de compensação e 

liquidação pela OMIClear. Outras iniciativas promovidas quer pelos membros do MIBEL quer pelos 

próprios supervisores que compõem o Conselho de Reguladores foram também objeto de análise e/ou 
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parecer da CMVM. As iniciativas regulatórias nos setores energético e financeiro da União Europeia com 

relevância significativa para o funcionamento do MIBEL foram de igualmente objeto de análise, 

acompanhamento e/ou parecer pelo CR MIBEL. 

 

3.4.2. 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-americanos. 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 

colaborativo, o market based financing, a titularização, a informação financeira e a comercialização de 

produtos financeiros complexos. Na reunião anual foram debatidas os temas do financiamento das PME 

através do mercado de instrumentos financeiros, da integração financeira e do desenvolvimento dos 

mercados, e do crime informático no mercado de instrumentos financeiros.  

 

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 2014 foi iniciado o projeto de revisão dos Princípios 

Sobre o Governo das Sociedades da OCDE, emitidos em 1999 e revistos em 2004, à luz dos 

desenvolvimentos recentes e tendo em vista colocar o governo das sociedades ao serviço do 

financiamento e do crescimento das empresas e da economia. Os Princípios revistos Sobre o Governo 

das Sociedades da OCDE foram aprovados na cimeira do G20 de novembro de 2015.  

Em paralelo, na sequência de análise aprofundada pela delegação portuguesa (CMVM) do status da 

Colômbia, também em novembro foram discutidos os respetivos progressos na adoção das 

recomendações e conclusões em sede de governação societária. Ainda no âmbito do CGC, a CMVM 

esteve envolvida no projeto Trust and Business, que efetuará o levantamento das fragilidades e das 

necessidades das empresas no que respeita a boas práticas suscetíveis de reforçarem a confiança do 

mercado no respetivo negócio e atividade. 
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G20/OCDE Task Force on Institutional Investors and Long Term Investment 

No âmbito do desenvolvimento dos High-Level Principles on Long Term Investment by Institutional 

Investors aprovados pelo G20 em 2013, e à semelhança do que aconteceu no ano anterior, a CMVM na 

qualidade de representante nacional (em coordenação com o Banco de Portugal e com a Autoridade de 

Supervisão e de Fundos de Pensões) esteve envolvida na recolha de informação e na coordenação de 

respostas a questionários sobre medidas a adotar que assegurem efetivamente a adoção dos princípios 

aprovados pelo G20. Os High Level Principles abordam matérias relacionadas com o desenvolvimento de 

alternativas de financiamento a longo prazo para as PME, que potenciem a poupança, o maior uso de 

instrumentos do mercado de capitais e o maior envolvimento de investidores institucionais. O trabalho da 

Task Force evoluiu para o tratamento de outros temas, estando presentemente focado no 

desenvolvimento de fontes alternativas de financiamento para projetos de infraestruturas e projetos na 

área ambiental (energias verdes). 

 

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 e à adoção dos códigos de 

governo das sociedades com as autoridades europeias e com outras partes interessadas.  

 

Grupo de Peritos em Direito das Sociedades 

O Grupo de Peritos em Direito das Sociedades é uma estrutura de apoio consultivo da CE sobre direito 

das sociedades. O grupo continuou a acompanhar diversas iniciativas previstas no Plano de Ação da 

Comissão Europeia, tendentes à modernização do direito e do governo das sociedades na Europa. No 

contexto da Recomendação da Comissão Europeia 2014/208/UE69, a CMVM respondeu a um questionário 

sobre a qualidade da informação relativa à governação das sociedades («cumprir ou explicar»), e deu o 

seu contributo na revisão do relatório preliminar sobre as situações de derrogação do dever de lançamento 

de OPA e a sua compatibilização com a salvaguarda dos direitos dos acionistas minoritários. 

 

                                                      

69 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0208&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0208&from=EN 
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European Audit Inspection Group  

A CMVM apoiou a representação do CNSA no European Audit Inspection Group (EAIG). Este grupo, 

constituído pelos diversos reguladores europeus de auditoria, tem como principais objetivos promover a 

discussão entre os reguladores sobre questões relevantes identificadas na supervisão da atividade de 

auditoria e a harmonização e a consistência de práticas de controlo de qualidade.  

Foram vários os projetos desenvolvidos ao longo do ano, designadamente i) o carregamento da base de 

dados com as principais exceções detetadas nas ações de controlo de qualidade realizadas nas 

sociedades das dez maiores redes de auditoria europeias (com os contributos de 27 supervisores 

europeus de auditoria, incluindo o CNSA), e ii) o desenvolvimento de uma metodologia europeia comum 

a adotar nos controlos de qualidade aos auditores e o início das reuniões individuais com representantes 

de cada uma das maiores redes de auditoria para discussão das medidas a adotar em relação às principais 

exceções detetadas a nível europeu nessa rede.  

A CMVM colaborou nos trabalhos de análise dos projetos de normas colocados em consulta pública por 

standard setters internacionais com vista à subscrição pelo CNSA das cartas de comentários do EAIG, 

como os projetos submetidos a consulta pública pelo International Ethics Standards Board for Accountants 

(IESBA), denominados “IESBA’s Consultation Paper: Improving the Structure of the Code of Ethics for 

Professional Accountants” e “IESBA’s Exposure Draft - Responding to Non-Compliance with Laws and 

Regulations”. 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 após 

a entrada em vigor da referida legislação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


