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I. ENQUADRAMENTO 

1. Âmbito do projeto 

1.1. Introdução 

O presente documento procede à apresentação e justificação do projeto regulamentar que 

concentra num regulamento autónomo (projeto de regulamento) as matérias referentes às 

Sociedades de Consultoria para Investimento (SCI) previstas no Regulamento da CMVM n.º 

1/2011, relativo à comunicação de participações qualificadas e de designação dos membros dos 

órgãos de administração e fiscalização de Sociedades de Consultoria para Investimento e de 

Entidades Gestoras de Mercados, Sistemas e Serviços. 

Tal projeto insere-se no âmbito dos trabalhos de transposição da Diretiva 2014/65/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014 (DMIF II), e da adaptação da ordem 

jurídica interna ao Regulamento (UE) n.º 600/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

15 de maio de 2014 (RMIF), relativos aos mercados de instrumentos financeiros. A par destes 

diplomas, existem diversos atos delegados que desenvolvem e concretizam a DMIF II e o RMIF, 

entre os quais se destacam a Diretiva Delegada (UE) 2017/593, da Comissão, de 7 de abril de 
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2016, o Regulamento Delegado (UE) 2017/565, da Comissão de 25 abril de 2016, assim como 

diversas normas técnicas de regulamentação (RTS), em particular: 

(i) Regulamento Delegado (UE) 2017/1943 da Comissão, de 14 de julho de 2016, no que 

diz respeito às normas técnicas de regulamentação sobre a informação e os requisitos 

para efeitos de autorização das empresas de investimento (Regulamento Delegado (UE) 

2017/1943), e  

(ii) Regulamento Delegado (UE) 2017/1946 da Comissão, de 11 de julho de 2017, no que 

se refere a normas técnicas de regulamentação contendo uma lista exaustiva das 

informações a incluir pelos adquirentes potenciais na notificação de uma proposta de 

aquisição de uma participação qualificada numa empresa de investimento (Regulamento 

Delegado (UE) 2017/1946). 

No âmbito do referido contexto regulamentar foi proposta a alteração do Decreto-Lei n.º 357-

B/2007, de 31 de outubro, designadamente para efeitos da sua compatibilização com as referidas 

normas técnicas de regulamentação, nos termos previstos na Proposta de Lei n.º 109/XIII.   

Impõe-se, assim, a revogação das normas aplicáveis à comunicação de aquisição e aumento de 

participações qualificadas em SCI previstas no Regulamento da CMVM n.º 1/2011 e a sua não 

inclusão no projeto de regulamento, o mesmo sucedendo com as normas relativas à informação 

a enviar sobre os membros do órgão de administração no procedimento de autorização para 

constituição de SCI.  

Revê-se, igualmente, as normas relativas à informação a enviar sobre os membros do órgão de 

fiscalização no procedimento de autorização para constituição de SCI, com vista a harmonizar 

esta informação com a exigida relativamente aos membros do órgão de administração. 

No que respeita às comunicações subsequentes dos membros dos órgãos de administração e 

fiscalização, harmoniza-se a informação a remeter à CMVM com a que é enviada no âmbito do 

procedimento de autorização para constituição de SCI. 

Aproveita-se ainda a oportunidade para concretizar o regime prudencial aplicável às SCI, 

clarificando-se que os requisitos patrimoniais previstos no Decreto-lei n.º 357-B/2007, de 31 de 

outubro se devem encontrar verificados a todo o momento e prevendo-se expressamente a regra 

de que os capitais próprios devem ser, pelo menos, iguais ao capital social das SCI, assim como 

os procedimentos a observar para reposição dos capitais próprios e o dever de reporte mensal 

de informação financeira e estatística nestas situações.    

Por último, regula-se, para efeitos de supervisão contínua, o reporte de informação financeira à 

CMVM, em particular do relatório e contas das SCI e de outra informação financeira e estatística 

relevante, prevista nos Anexos II e III do projeto de regulamento.   

Encontrando-se a Proposta de Lei n.º 109/XIII a aguardar a respetiva publicação, o presente 

projeto de regulamento poderá ser objeto de algumas alterações ou ajustamentos, atendendo à 

versão final que vier a ser publicada. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42160
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1.2. Estrutura 

Por questões de simplificação e clareza concentra-se em regulamento autónomo as matérias 

relativas às SCI, revogando-se as disposições e Anexos ao Regulamento da CMVM n.º 1/2011 

sobre esta matéria. 

O projeto de Regulamento tem 9 artigos, repartidos pelos seguintes capítulos:  

- Capítulo I, Disposições gerais, artigo 1.º;  

- Capítulo II, Comunicações relativas a membros de órgãos sociais, artigo 2.º;  

- Capítulo III, Regime Prudencial, artigo 3.º;  

- Capítulo IV, Informação financeira e reporte, artigos 4.º e 5.º;  

- Capítulo V, Comunicação relativa a participação qualificada, artigos 6.º e 7.º, 

- Capítulo VI, Disposições finais, artigos 8.º e 9.º.  

II. PROCESSO DE CONSULTA  

A CMVM submete o presente projeto de regulamento a escrutínio público para que todos os 

agentes do mercado se possam pronunciar sobre o mesmo, endereçando comentários, 

sugestões e contributos em relação às soluções apresentadas.  

As respostas ao presente documento de consulta devem ser submetidas à CMVM até ao dia 23 

de julho de 2018.  

Os contributos devem ser remetidos, preferencialmente, para o endereço de correio eletrónico 

consultapublica1_2011@cmvm.pt. As respostas à consulta pública podem igualmente ser 

remetidas por correio normal, para a morada da CMVM (Rua Laura Alves, 4, 1050-138 Lisboa).  

Por razões de transparência, a CMVM propõe-se publicar os contributos recebidos ao abrigo 

desta consulta. Caso o respondente se oponha à referida publicação deve comunicá-lo 

expressamente no contributo a enviar.  

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional sobre a presente consulta pública pode ser 

elucidada pelas Sras. Dras. Rita Oliveira Pinto e Maria Ana Nogueira, do Departamento 

Internacional e de Política Regulatória.  

III. APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO 

III.1. Articulação com as alterações propostas ao Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de 

Outubro materializadas na Proposta de Lei n.º 109/XIII 

mailto:consultapublica1_2011@cmvm.pt
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No âmbito dos trabalhos de transposição da DMIF II foram identificados dois regulamentos 

europeus1 com especial relevância e impacto nas regras relativas ao procedimento autorizativo 

das SCI e na comunicação prévia de aquisição ou aumento de participação qualificada nestas 

entidades. 

Na sequência do exposto, foi proposta a alteração do Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de 

outubro, materializada na Proposta de Lei 109/XIII, em prol de uma maior clareza do 

enquadramento legal aplicável a estas entidades, mediante a criação de normas remissivas para 

a informação constante dos referidos regulamentos delegados. 

Atendendo ao exposto, e à necessidade de harmonização da informação a enviar no âmbito das 

comunicações relativas aos membros dos órgãos de administração e fiscalização, destacam-se 

os seguintes aspetos: 

(i) Comunicação de aquisição e aumento de participação qualificada (artigo 1.º do 

Regulamento da CMVM n.º 1/2011) 

Tendo em conta i) o proposto aditamento do n.º 3 ao artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 357-B/2007, 

de 31 de outubro, no sentido da inclusão de norma remissiva para o Regulamento Delegado (UE) 

2017/1946, sobre os elementos que devem acompanhar a notificação de uma proposta de 

aquisição e aumento de participação qualificada em empresas de investimento (cf. Proposta de 

Lei 109/XIII) e ii) o facto da referida informação abranger, no essencial, a informação prevista 

nos n.ºs 1 a 3 do artigo 1.º do Regulamento da CMVM n.º 1/2011 e respetivos anexos, estas 

disposições são revogadas, não sendo incluídas no projeto de regulamento. 

É igualmente revogado e não incluído no projeto de regulamento o n.º 4 do artigo 1.º do 

Regulamento da CMVM n.º 1/2011 e respetivo anexo, relativo à informação a enviar à CMVM 

sobre os titulares de participações qualificadas no âmbito do pedido de autorização para 

constituição de SCI, em virtude do aditamento proposto à alínea a), do n.º 2 do artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de outubro, que prevê a informação a ser enviada neste âmbito 

mediante remissão para o Regulamento Delegado (UE) 2017/1943 (cf. Proposta de Lei 109/XIII). 

(ii) Comunicação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização (artigo 6.º do 

Regulamento da CMVM n.º 1/2011, novo artigo 2.º do projeto de regulamento) 

O n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento da CMVM n.º 1/2011 prevê a informação a enviar à CMVM 

no âmbito da comunicação relativa a membros dos órgãos de administração e fiscalização, quer 

para efeitos de autorização para constituição de SCI (cf. alínea d), do n.º 2, do artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de outubro), quer em comunicações subsequentes (cf. artigo 

13.º do Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de outubro).  

                                                           
1 O Regulamento Delegado (UE) 2017/1943 da Comissão, de 14 de julho de 2016, relativo às normas técnicas de 

regulamentação sobre a informação e os requisitos para efeitos de autorização das empresas de investimento e o 
Regulamento Delegado (UE) 2017/1946 da Comissão, de 11 de julho de 2017, referente às informações a incluir pelos 
adquirentes potenciais na notificação de uma proposta de aquisição de uma participação qualificada numa empresa de 
investimento. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42160
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42160
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42160
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42160
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a. Comunicação no âmbito do pedido de autorização para constituição de SCI 

No que respeita à informação a enviar no âmbito do pedido de autorização para constituição de 

SCI (cf. alínea d), do n.º 2, do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de outubro), propõe-

se restringir o âmbito de aplicação do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento da CMVM n.º 1/2011 

aos membros do órgão de fiscalização, uma vez que a informação relativa aos membros do 

órgão de administração passa a estar contemplada na proposta de alínea a), do n.º 2, do artigo 

9.º do Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de outubro, por remissão para o Regulamento Delegado 

(UE) 2017/1943 (cf. Proposta de Lei 109/XIII).  

Contudo, a informação constante do referido regulamento delegado não contempla a informação 

relativa aos membros do órgão de fiscalização. Neste contexto, e por forma a facilitar a 

apreensão e harmonização da informação a enviar no processo de autorização, propõe-se o 

envio da informação prevista no referido diploma europeu quanto aos membros do órgão de 

administração para os membros do órgão de fiscalização, uma vez que se trata, no essencial, 

da informação que integra o atual Anexo IV do Regulamento da CMVM n.º 1/2011 (cf. alínea a), 

do n.º 1 do artigo 2.º do projeto de regulamento).  

Manteve-se, no entanto, a obrigação de envio de parte do conteúdo do Anexo IV do Regulamento 

da CMVM n.º 1/2011 (prevista no Anexo I do projeto de regulamento), no que respeita à matéria 

das incompatibilidades e independência dos membros do órgão de fiscalização, que se encontra 

omissa no referido regulamento delegado (cf. alínea b), do n.º 1 do artigo 2.º do projeto de 

regulamento). 

b. Comunicações subsequentes 

Relativamente à informação a enviar no âmbito de comunicações subsequentes dos membros 

do órgão de administração e fiscalização, nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 357-

B/2007, de 31 de outubro, tendo em conta que o Regulamento Delegado (UE) 2017/1943 tem o 

seu âmbito de aplicação delimitado às informações a enviar para efeitos de autorização para 

constituição de empresa de investimento, é proposta a autonomização desta matéria no n.º 2 do 

artigo 2.º do projeto de regulamento, prevendo-se, para efeitos de harmonização desta 

informação à que é enviada no procedimento de autorização para constituição de SCI, o envio 

da informação referida nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º do projeto de regulamento, quer 

para os membros do órgão de administração, quer para os membros do órgão de fiscalização. 

Pelas mesmas razões enunciadas no ponto anterior, no caso dos membros do órgão de 

fiscalização é igualmente solicitado o envio da informação sobre incompatibilidades e 

independência. 

 

III.2. Regime prudencial (novo artigo 3.º do projeto de regulamento) 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42160


6 

 

Até à presente data não se encontra previsto um regime prudencial específico aplicável às SCI, 

embora a alínea e) do artigo 17.º do Decreto-Lei 357-B/2007, de 31 de outubro, preveja que a 

CMVM determine, por regulamento, os requisitos prudenciais aplicáveis a estas entidades. 

Neste contexto, e por forma a salvaguardar a viabilidade económica das SCI, propõe-se i) 

clarificar que os requisitos patrimoniais previstos no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei 357-B/2007, 

de 31 de outubro, devem encontrar-se verificados a todo o momento e ii) prever que o valor dos 

capitais próprios das SCI deve ser, pelo menos, igual ao montante do respetivo capital social (cf. 

n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º do projeto de regulamento). 

É ainda proposto o procedimento e calendário a observar para a reposição do valor dos capitais 

próprios caso este diminua para valor inferior ao capital social, prevendo-se que as SCI devem 

repor o referido valor para um valor i) superior a metade do seu capital social no prazo máximo 

de um semestre e ii) igual ao do seu capital social no prazo máximo de dois anos. A reposição 

dos capitais próprios é precedida da apresentação à CMVM de um plano para atingir e manter 

os referidos limiares (cf. n.ºs 3 e 4 do artigo 3.º do projeto de regulamento).  

Nestes casos, propõe-se a criação de um dever de reporte mensal de informação financeira e 

estatística prevista no Anexo III pelas SCI (cf. n.º 2 do artigo 5.º do projeto de regulamento). 

 

III.3. Informação financeira e reporte (novos artigos 4.º e 5.º do projeto de regulamento) 

O reporte de informação financeira e estatística à CMVM afigura-se essencial para efeitos de 

supervisão contínua.  Assim, pese embora esta informação já seja solicitada quando necessário 

e relevante para efeitos daquela supervisão, propõe-se prever expressamente os deveres de 

reporte desta informação à CMVM, assim como a referida periodicidade (cf. artigos 4.º e 5.º do 

projeto de regulamento).   

Neste âmbito, é solicitado o envio de informação que as SCI já dispõem em virtude da sua 

qualidade de sociedades comerciais e da aplicação das regras gerais de contabilidade, 

designadamente o relatório e contas anual, assim como a informação financeira e estatística 

prevista no Anexo III. Esta última informação deverá ser remetida à CMVM trimestralmente, salvo 

se o valor de capitais próprios da SCI for inferior ao seu capital social, situação em que o envio 

deverá ser efetuado com caráter mensal.   

 

III.4. Não acolhimento dos artigos 4.º e 5.º e do n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento da CMVM 

n.º 1/2011 

São revogadas, não sendo incluídas no projeto de regulamento diversas normas constantes do 

Regulamento da CMVM n.º 1/2011 que já decorrem do regime geral aplicável (cf. artigos 4.º e 

5.º do Regulamento da CMVM n.º 1/2011). É igualmente revogado, sem que seja acolhido no 

projeto de regulamento, o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento da CMVM n.º 1/2011, eliminando-

se o dever de envio à CMVM de nova informação relativa aos membros do órgão de 
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administração e de fiscalização cinco anos após do respetivo envio, em virtude da existência de 

regra que impõe a comunicação de qualquer alteração no prazo de 15 dias após a respetiva 

verificação (cf. n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento da CMVM n.º 1/2011 que se introduz no 

presente projeto de regulamento (cf. n.º 3 do artigo 2.º do projeto de regulamento)). 

 

 


