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I. Introdução 

A presente nota justificativa acompanha o projeto de regulamento da CMVM 

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 
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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. 

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.  
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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. 

 

II. Opções regulatórias 

Para efeitos de análise de impacto, os efeitos qualitativos esperados do 

regime que se propõe introduzir em Regulamento da CMVM são avaliados 

face à alternativa de nada fazer. 

No caso concreto importa ter em conta, como acima referimos, que as 

orientações da ESMA pretenderam estabelecer padrões mínimos para os 

conhecimentos e as competências daqueles que prestam serviços de 

consultoria para investimento ou informações sobre instrumentos 

financeiros, depósitos estruturados, serviços de investimento ou serviços 

auxiliares a clientes. É permitido, portanto, que sejam definidos padrões mais 

elevados.  

Considerando, nomeadamente, que o novo quadro em questão comporta já 

exigências ao nível do investimento por diferentes atores nos mercados, e 

que importa garantir que o mercado nacional se rege por níveis paritários de 

tratamento nestas matérias, entende-se dever ser estabelecido o regime-

regra que assegura o reforço da proteção dos investidores e a melhoria do 

ambiente dos mercados que se visa.  
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III. O regime proposto 

O projeto de regulamento pretende 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. Desse modo, visa:  

a) Estabelecer o mapeamento dos conteúdos mínimos a dominar pelos 

colaboradores de intermediário financeiro em questão; 

b) Exigir que os colaboradores de intermediário financeiro que prestam 

serviços de consultoria para investimento tenham um mínimo de 130 

horas de formação, sendo que aqueles que dão informações a 

investidores devem ter um mínimo de 80 horas de formação; 

c) Determinar que seja assegurada a formação contínua dos colaboradores 

de intermediário financeiro através de ações anuais de formação com 

duração não inferior a 30 horas, no caso dos que prestam serviços de 

consultoria para investimento, ou de 20 horas, no caso dos que dão 

informações a investidores.  

d) Permitir que, em fundadas circunstâncias, o intermediário financeiro, 

assegurando sempre a capacitação do colaborador para a função que 

desempenha, e com base no princípio da proporcionalidade e na natureza 

e complexidade da função do seu colaborador, possa estabelecer número 

de horas inferior aos referidos;   

e) Definir que a formação pode revestir-se de diferentes modalidades; 

f) Determinar que a avaliação e certificação de conhecimentos pode ser 

externa ou interna, devendo assegurar-se a realização de provas 
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presenciais e aproveitamento não inferior a 70%, comprovado por 

documentação à apresentar à CMVM quando esta o solicite; 

g) Definir que os colaboradores de intermediário financeiro devem possuir 

experiência profissional mínima de 6 meses (quando desenvolvida a 

tempo inteiro; não sendo o caso, por tempo equivalente); 

h) Determinar que, sem prejuízo da frequência futura das ações anuais de 

formação, a formação e o aproveitamento obtidos até à data da entrada 

em vigor do novo regulamento podem ser demonstrados, nomeadamente, 

através da apresentação do programa, datas, horas de formação, 

participantes e uma informação da unidade de controlo do cumprimento 

que dê conta da correspondência dos conteúdos às exigências a que se 

refere o regulamento; 

i) Definir que o regulamento entra em vigor na data da entrada em vigor da 

legislação que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 

2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 

2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e que procede 

à adaptação da ordem jurídica interna ao Regulamento (UE) n.° 600/2014, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativo 

aos mercados de instrumentos financeiros. 

 

IV. Análise de impacto 

Como é sabido a Análise de Impacto Regulatório (“AIR”) visa conferir apoio 

estruturado à tomada de decisões de política regulatória, permitindo a 

avaliação de cenários alternativos, seja na implementação de novos 

normativos, seja no processo de revisão da regulamentação em vigor.  
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A experiência internacional mostra que a AIR contribui para uma mais 

adequada, eficiente e eficaz resposta regulatória às falhas de mercado, 

promovendo um melhor conhecimento do mercado, dos seus agentes e das 

consequências da intervenção regulatória. 

No caso em apreço importa ter em conta, antes de mais, que a opção no 

sentido de exigir a verificação de padrões mínimos no tocante aos 

conhecimentos e competências daqueles que prestam serviços de 

consultoria para investimento ou informações sobre instrumentos 

financeiros, depósitos estruturados, serviços de investimento ou serviços 

auxiliares a clientes, garante que o mercado nacional se rege por níveis 

paritários de tratamento nestas matérias.  

Assim, embora este novo quadro implique exigências ao nível do 

investimento a fazer, em especial em matéria de formação, tal não será feito 

de forma desajustada em face de mercados concorrentes, e determinará, do 

mesmo modo, o pretendido reforço da proteção dos investidores e a melhoria 

do ambiente dos mercados. Ora, é de esperar, também por isso, que a um 

grau qualificado de confiança na arquitetura dos mercados e nos seus 

agentes corresponda também uma atuação dos investidores que compense, 

de um modo global, o investimento realizado.       

Dito de outro modo, 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 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 
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suscetíveis de superar relevantemente os custos imediatos implicados e, 

mais relevantemente, os custos inerentes no médio e longo prazos. 

De qualquer modo, refira-se também que não poderá deixar de se manter a 

apreciação que a CMVM tenha efetuado antes da entrada em vigor do futuro 

regulamento relativamente às qualificações profissionais dos consultores 

(incluindo colaboradores de IFs) que exercem a atividade de consultoria para 

investimento. 

Esta proposta de regulamento, por outro lado, determina também uma 

necessária adaptação das estruturas administrativas do supervisor e da 

atuação a desenvolver no quadro da atuação de supervisão. Entende-se que 

os custos de adaptação aqui implicados serão ultrapassados, em especial, 

pelos benefícios decorrentes do exercício da supervisão de forma diversa da 

atual, de modo que potencia as probabilidades de sucesso da mesma. 

Estima-se, assim, que a presente proposta tenha um relevante efeito positivo 

para os mercados em geral e, portanto, também, para os supervisionados e 

para a CMVM.  

Em suma, face às características da regulamentação preparada e do 

espectro sobre o qual se pretende atuar, afigura-se como expectável que 

este texto venha a determinar relevantes efeitos positivos, em face de custos 

efetivos que se afigura deverem vir a ser largamente superados pelas 

vantagens advenientes daqueles efeitos. 
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V. Conclusão 

A proposta de regulamento em apreço, determinando uma necessária 

adaptação dos intermediários financeiros e de um importante conjunto de 

colaboradores dos mesmos, assim como do supervisor, 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 relevantemente os custos 

imediatos implicados e, mais relevantemente, os custos inerentes nos médio 

e longo prazos. 

 

 


