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4. NOTAS FINAIS 

O atual contexto económico e sociocultural é pautado, em Portugal e à escala global, por uma rápida e 

acentuada renovação de paradigmas e modelos de funcionamento dos mercados, e por padrões de 

comportamento, necessidades e objetivos dos seus principais intervenientes em contínua transformação. 

Estes são desafios fundamentais que se continuarão a apresentar à CMVM, hoje e no futuro imediato. 

Neste quadro, assume especial importância o cumprimento da missão da CMVM, patente num vivo 

compromisso para com o investidor, o mercado, a economia e a comunidade como um todo. 

É, assim, de primordial relevância a prossecução de um conjunto de objetivos, de que se destacam: 

i) A promoção e garantia da integridade, da estabilidade e do desenvolvimento do mercado 

financeiro, a par da defesa do investidor e da sua formação e capacitação, de forma 

abrangente e inclusiva, indispensável a um processo de tomada de decisões responsáveis e 

conscientes;  

ii) Em simultâneo e não menos importante, o acompanhamento de forma dinâmica e proativa 

das tendências e desenvolvimentos em matéria de inovação financeira, antecipando os 

respetivos efeitos e criando condições para o seu melhor enquadramento, regulação e 

subsequente avaliação e supervisão. 

Tendo em vista o cumprimento da sua missão, a CMVM tem vindo a revisitar o seu modelo de regulação 

e supervisão dos mercados, entidades e outros agentes, reforçando o seu cariz de rigor, tempestividade 

e consequência, sempre numa perspetiva de melhoria contínua e de abertura e dialogo com os 

supervisionados e a comunidade financeira. 

Conscientes da responsabilidade que lhes cabe na recuperação da confiança dos investidores, crucial 

para o desenvolvimento económico e o bem estar social dos portugueses, a CMVM, instituição de 

referência independente e autónoma em Portugal, e todos os seus elementos,  continuam profundamente 

empenhados na promoção do mercado e da economia, abraçando valores fundamentais de ética, 

sustentabilidade, responsabilidade civil e social e abertura à comunidade. 

 


