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1. ENQUADRAMENTO E OBJETO DA CONSULTA 

A presente consulta diz respeito ao projeto de Regulamento da CMVM referente à prestação de 

informação sobre dados de referência dos instrumentos financeiros nos termos do artigo 27.º do 

Regulamento (UE) n. ° 600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, 

relativo aos mercados de instrumentos financeiros e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 

(“RMIF”), incluindo, por determinação legal, uma análise de impacto regulatório, com ponderação 

dos custos e benefícios das medidas projetadas. 

2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O presente projeto de Regulamento decorre das alterações introduzidas no Código dos Valores 

Mobiliários (“CVM”) em consequência da transposição da Diretiva n.º 2014/65/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos 

financeiros e que altera a Diretiva n.º 2002/92/CE e a Diretiva n.º 2011/61/UE (“DMIF II”), e do 

Regulamento (UE) n. ° 600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, 

relativo aos mercados de instrumentos financeiros e que altera o Regulamento (UE) n.° 648/2012 

(“RMIF”). 

O artigo 27.º do RMIF institui a obrigação de as plataformas de negociação fornecerem às 

autoridades competentes dados de referência dos instrumentos financeiros admitidos à 

negociação em mercados regulamentados ou negociados em MTF ou OTF, para efeitos do 

reporte de transações previsto no artigo 26.º do RMIF. Relativamente aos instrumentos 

financeiros abrangidos pelo n.º 2 do artigo 26.º do RMIF negociados nos sistemas de cada 

internalizador sistemático, o artigo 27.º do RMIF também obriga o internalizador sistemático a 

fornecer à respetiva Autoridade Competente os dados de referência relativos a esses 

instrumentos financeiros.  



 
O Regulamento Delegado (UE) n.º 2017/585 da Comissão, de 14 de julho de 2016 

(“Regulamento UE n.º 2017/585”), que complementa o RMIF no que respeita às normas e 

formatos dos dados de referência dos instrumentos financeiros, detalha e define as normas, 

modelos, conteúdos e métodos de fornecimento desses dados e respetivas atualizações, às 

autoridades competentes e à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 

(“ESMA”). 

Conforme resulta do Considerando 1 do Regulamento delegado (UE) n.º 2016/909 da Comissão 

de 1 de março de 2016, as obrigações decorrentes do artigo 27.º do Regulamento (UE) n.º 

600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho que requerem a apresentação contínua de 

dados de referência identificadores dos instrumentos financeiros admitidos à negociação e as 

obrigações estabelecidas no artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 que requerem que as 

plataformas de negociação notifiquem às respetivas autoridades competentes, apenas uma vez, 

os dados relativos aos instrumentos financeiros, sob reserva das suas diferenças, devem ser 

harmonizadas de modo a reduzir os encargos administrativos para as entidades sujeitas a tais 

obrigações. 

Nos termos do n.º 9 do artigo 207.º do CVM, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(“CMVM”) pode, por regulamento, determinar que as entidades gestoras devem comunicar 

informação relativamente às operações e ofertas realizadas através das respetivas plataformas 

de negociação.  

O presente projeto de Regulamento estabelece o dever de prestação periódica de informações 

relevantes à CMVM, nos termos aqui previstos, pelas entidades gestoras de uma plataforma de 

negociação (i.e. mercados regulamentados, sistemas de negociação multilateral e sistemas de 

negociação organizada) e pelos internalizadores sistemáticos, sobre dados de referência dos 

instrumentos financeiros. 

O propósito deste dever é permitir à CMVM supervisionar o mercado, pelo que os dados de 

referência dos instrumentos financeiros devem ser apresentados num formato coerente e de 

acordo com normas uniformes, sendo comunicados em modelo e formato eletrónico, legível por 

máquina para facilitar a sua utilização. A receção automatizada e padronizada dos dados de 

referência dos instrumentos financeiros que estejam admitidos à negociação ou sejam 

negociados numa plataforma de negociação ou através de um internalizador sistemático, permite 

também às autoridades competentes e à ESMA, assegurar o intercâmbio desses dados para 

uma mais efetiva monitorização do mercado, contribuindo para a sua integridade.  



 
Neste âmbito, a prestação da informação relevante deve cumprir o disposto nos artigos 1.º a 7.º 

do Regulamento UE n.º 2017/585 e tabelas 1 a 3 do respetivo Anexo. A CMVM delegou na ESMA 

os procedimentos técnicos para a receção desses dados referenciais. 

É da responsabilidade da entidade gestora ou do internalizador sistemático a confirmação sobre 

a aceitação do ficheiro reportado ou a correção dos erros verificados e o envio de ficheiros 

corretos. 

Para os devidos efeitos, cumpre referir que o Regulamento da CMVM n.º [XXX]/2017, relativo à 

prestação de informação sobre transações em instrumentos financeiros nos termos do artigo 26.º 

do Regulamento (UE) n. ° 600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 

2014, procederá à revogação na íntegra, nos termos e condições nele previstos, do Regulamento 

da CMVM n.º 12/2011.  

3. AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

O presente projeto de Regulamento é uma medida de implementação direta do Regulamento 

Delegado n.º 2017/585 da Comissão Europeia, por parte da CMVM. Em termos de alternativas, 

poder-se-ia argumentar que existem duas: 

Opção A: não aplicar o Regulamento Delegado. 

Opção B: aplicar outras medidas além daquelas propostas pelo Regulamento Delegado (ou seja, 

a CMVM faria o chamado “gold-plating”). 

A Opção A não pode, nem deve, ser considerada, pois a CMVM tem a obrigação contratual e 

legal de aplicar o Regulamento Delegado. Quanto à Opção B, a CMVM optou por não ir além do 

Regulamento dado que os seus objetivos se encontram alinhados com os objetivos da CMVM e 

se entender que de outra forma poderia existir excesso de regulamentação sem benefícios 

justificativos. 

Nesse sentido, procede-se à implementação direta do Regulamento e nesse contexto, é 

dispensável a realização de uma Análise de Impacto Regulatório, pois os impactos regulatórios 

foram já considerados pela entidade europeia responsável pela elaboração do referido 

Regulamento. 

4. PROCESSO DE CONSULTA 

A CMVM entende submeter o projeto de Regulamento a escrutínio público para que todos os 

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



 
sugestões e contributos em relação às soluções apresentadas. Assim, a CMVM convida os 

interessados a pronunciar-se sobre o mesmo. 

As respostas ao presente documento de consulta devem ser submetidas à CMVM até ao dia 28 

de novembro de 2017. Caso o respondente se oponha à referida publicação deve comunicá-lo 

expressamente no contributo a enviar. 

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

rts_its@cmvm.pt. As respostas à consulta pública podem igualmente ser remetidas, por correio 

normal, para a morada da CMVM (Rua Laura Alves, n.º 4, 1064-003 Lisboa). 

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

elucidada pelos Srs. Drs. Joana Mourão, Carlota Manique Nolasco e Wellington Oliveira (para as 

tecnologias da informação). 

 

 

ANEXOS: 

 Proposta de Regulamento da CMVM 
 


