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I. ENQUADRAMENTO 

1. Âmbito do projeto 

1.1. Introdução 

O presente documento apresenta e justifica o projeto de Regulamento que visa 

definir os conteúdos mínimos a dominar pelos colaboradores de intermediários 

financeiros que prestam serviços de consultoria para investimento ou dão 

informações a investidores sobre produtos financeiros e serviços de 

investimento, principais ou auxiliares, regulamentando também qualificações e 

aptidões profissionais a estes exigidas. 

O quadro legal nacional, designadamente o definido pelo Código dos Valores 

Mobiliários, espelha uma relevante preocupação com a proteção dos investidores 

e, também, já hoje, com os meios para atingir tal finalidade, nomeadamente a 

propósito da organização dos intermediários financeiros e do conjunto de 

requisitos a definir relativamente aos meios humanos exigidos para a prestação 

das atividades de intermediação. 

Este quadro normativo tem vindo a ser reforçado, nomeadamente, como agora 

acontece, no quadro da concretização do direito europeu, em especial o 

decorrente 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 2002/92/CE e a Diretiva 2011/61/UE (DMIF II). 

Na verdade, o artigo 25.º da DMIF II determina que os Estados-Membros exigem 

às empresas de investimento que assegurem e demonstrem às autoridades 

competentes, a pedido destas, que as pessoas singulares que prestam serviços 

de consultoria para investimento ou dão informações aos clientes, em nome da 

empresa de investimento, sobre instrumentos financeiros, serviços de 

investimento ou serviços auxiliares possuem os conhecimentos e as 

competências indispensáveis ao cumprimento das suas obrigações, nos termos 

dos artigos 24.º e 25.º da DMIF II. 
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Nestes termos, e ao abrigo do n.º 9 do artigo 25.º da DMIF II a Autoridade 

Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) emitiu orientações 

relativas à avaliação de conhecimentos e de competências (ESMA/2015/1886) 

que têm por objetivo especificar os critérios de avaliação dos conhecimentos e 

das competências exigidos pelo n.º 1 do artigo 25.º 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 2002/92/CE e a 

Diretiva 2011/61/UE (DMIF II).  

As orientações visaram promover no plano europeu uma maior convergência dos 

conhecimentos e das competências daqueles que prestam serviços de 

consultoria para investimento ou informações sobre instrumentos financeiros, 

depósitos estruturados, serviços de investimento ou serviços auxiliares a clientes, 

assim como da avaliação pelas autoridades competentes do cumprimento 

desses requisitos. As orientações pretendem também auxiliar as empresas a 

cumprir as suas obrigações de atuação no melhor interesse dos seus clientes e 

apoiar as autoridades competentes na avaliação desse cumprimento. Visa-se, a 

final, um reforço da proteção dos investidores. 

Estabelecendo padrões mínimos para os conhecimentos e as competências 

daqueles que prestam os já referidos serviços as orientações da ESMA não 

deixam de permitir que cada jurisdição defina eventuais padrões mais elevados.  

Neste regulamento procede-se também a uma alteração pontual do Regulamento 

da CMVM n.º 2/2007, de 10 de dezembro, antes alterado pelos Regulamentos da 

CMVM n.ºs 3/2008, de 3 de julho, 3/2010, de 15 de abril, e 2/2011, de 30 de 

março, de modo a compatibilizar de forma expressa os regimes resultantes de 

ambos os regulamentos. 
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1.2. Estrutura 

Atendendo à dimensão reduzida do projeto, o regulamento não se encontra 

dividido em capítulos. Mas aborda, sucessivamente, os seguintes temas:  

 Objeto 

 Qualificações – matéria também tratada no respetivo anexo  

 Experiência profissional 

 Alteração ao Regulamento da CMVM n.º 2/2007, de 10 de dezembro 

 Direito transitório 

 Entrada em vigor  

 

1.3. Gestores de carteira 

Uma questão que se entende dever ser especificamente colocada ao mercado é 

a de saber se se entende que os colaboradores dos intermediários financeiros 

que prestam serviços de gestão de carteiras por conta de outrem devem seguir 

regime idêntico ao que se propõe para os consultores para investimento.  

 

II. 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:  

«A proposta de regulamento em apreço, determinando uma necessária 

adaptação dos intermediários financeiros e de um importante conjunto de 

colaboradores dos mesmos, fá-lo de um modo que implica necessariamente, de 

uma forma global, um reforço da proteção dos investidores e da competitividade 

do mercado nacional, fatores que, aliados a um modelo de supervisão calibrado 

para o efeito, oferecem vantagens que se afiguram suscetíveis de superar 
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relevantemente os custos imediatos implicados e, mais relevantemente, os 

custos inerentes no médio e longo prazos.» 

 

III. PROCESSO DE CONSULTA 

A CMVM submete o projeto de regulamento e a respetiva nota justificativa a 

escrutínio público para que todos os agentes do mercado possam pronunciar-se, 

dirigindo comentários, sugestões e contributos.  

As respostas ao presente documento de consulta devem ser submetidas à 

CMVM até ao dia 2 de agosto de 2017.  

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

correio eletrónico cmvm@cmvm.pt. As respostas à consulta pública podem 

igualmente ser remetidas, por correio normal, para a morada da CMVM (Rua 

Laura Alves, 4, Apartado 14258, 1064-003 Lisboa) ou para o fax n.º 21 353 70 

77/78.  

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 pelos Srs. Drs. Rita de Oliveira Pinto e António Delicado, do 

Departamento Internacional e de Política Regulatória. 


