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Projeto do Regulamento n.º _/2017 

 

1. ENQUADRAMENTO E OBJETO DA CONSULTA 

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

de informação pelas plataformas de negociação sobre ofertas relativas a instrumentos 

financeiros nos termos do artigo 25.º do Regulamento (UE) n.º 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 da medida proposta. 

2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O presente 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 da adaptação da ordem 

jurídica interna ao RMIF. 

O n.º 2 do artigo 25.º do RMIF vem instituir que as entidades gestoras de uma plataforma de 

negociação1 mantêm à disposição da autoridade competente, durante pelo menos cinco anos, 

as informações relevantes relacionadas com todas as ofertas relativas a instrumentos financeiros 

registadas nos seus sistemas. Esses registos contêm as características da oferta, incluindo 

aquelas que associam a oferta à transação e cujos pormenores são reportados nos termos dos 

n.os 1 e 3 do artigo 26.º do RMIF. 

O Regulamento Delegado (UE) n.º 2017/580 da Comissão, de 24 de junho de 2016 (“RTS 24”), 

que complementa o RMIF no que respeita às normas técnicas de regulamentação sobre a 

manutenção das informações relevantes sobre ofertas relativas a instrumentos financeiros, 

detalha as informações e o formato dos registos de ofertas a manter pelas entidades gestoras 

                                                           
1 Entidades gestoras de uma plataforma de negociação, conforme mencionadas no n.º 6 do artigo 198.º do CVM (i.e. abrangendo mercados 
regulamentados, sistemas de negociação multilateral e sistemas de negociação organizada. 



 
de plataformas de negociação para efeitos de disponibilização às respetivas autoridades 

competentes. 

Neste âmbito, a prestação da informação relevante sobre ofertas deverá conter as informações 

pormenorizadas e o formato previstos nos artigos 2.º a 13.º do RTS 24, sobre cada oferta 

registada nos sistemas das plataformas de negociação, conforme especificado na segunda e na 

terceira colunas do quadro 2 do Anexo ao RTS 24. 

Na aceção do n.º 9 do artigo 207.º do CVM2, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

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

CMVM informação relativamente às operações e ofertas realizadas através das respetivas 

plataformas de negociação. 

O modo de prestação de informação à CMVM segue os termos e condições previstos no 

Regulamento da CMVM n.º 3/2016, com as especificidades estabelecidas no presente projeto 

de Regulamento.  

A informação objeto do dever de reporte deve ser remetida à CMVM em formato XML, de acordo 

com as especificações técnicas publicadas pela ESMA, disponíveis no sítio da internet da CMVM.  

3. AVALIAÇÃO DE IMPACTO  

A CMVM avaliou o impacto desta iniciativa nos termos do anexo ao presente documento de 

consulta, para o qual se remete (vide “Nota justificativa”) e cuja conclusão aqui se reproduz: 

“Não obstante determinar uma adaptação das estruturas administrativas e informáticas das 

entidades sujeitas ao dever de prestação de informação ao quadro jurídico que se redefine, a 

proposta de regulamento em apreço fá-lo de um modo que implica necessariamente um aumento 

da qualidade da supervisão, vantagem essa que se afigura suscetível de superar relevantemente 

os custos implicados.” 

4. PROCESSO DE CONSULTA 

A CMVM entende submeter o projeto de Regulamento a escrutínio das entidades gestoras de 

uma plataforma de negociação – mercados regulamentados, sistemas de negociação multilateral 

e sistemas de negociação organizada, conforme estabelecido pelo n.º 6 do artigo 198.º do CVM 

– para que possam pronunciar-se sobre o mesmo, endereçando comentários, sugestões e 

                                                           
2 Na redação prevista no Anteprojeto de diploma de transposição da DMIF II e RMIF, sujeito a consulta pública, disponível em: 
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/ConselhoNacionalDeSupervisoresFinanceiros/Documents/CNSF%20-
%20Anteprojeto%20Diploma%20Transposicao%20DMIF%20II%20(final).pdf  

http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/ConselhoNacionalDeSupervisoresFinanceiros/Documents/CNSF%20-%20Anteprojeto%20Diploma%20Transposicao%20DMIF%20II%20(final).pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/ConselhoNacionalDeSupervisoresFinanceiros/Documents/CNSF%20-%20Anteprojeto%20Diploma%20Transposicao%20DMIF%20II%20(final).pdf


 
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 27 

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. Cristiana Ferreira, Ricardo Soares e Wellington Oliveira (para as 

tecnologias da informação). 

 

 

ANEXOS: 

 Proposta de Regulamento da CMVM 


