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I. Introdução 

A presente nota justificativa acompanha o 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. 

 

II. Opções regulatórias 

Para efeitos de análise de impacto, os efeitos qualitativos esperados da entrada em vigor deste 

Regulamento da CMVM são avaliados face ao regime em vigor e aos requisitos definidos pelo 

regime europeu. 

 

III. O regime proposto 

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 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 

(“Regulamento Delegado (UE) n.º 2017/580”) que complementa o Regulamento (UE) n.º 

600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de 

regulamentação sobre a manutenção das informações relevantes sobre ofertas relativas a 

                                                           
1 Na aceção do n.º 6 do artigo 198.º do CVM, as plataformas de negociação abrangem os mercados regulamentados, sistemas de 
negociação multilateral e sistemas de negociação organizada. 
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instrumentos financeiros, especifica as informações pormenorizadas e o formato dos registos de 

ofertas a manter pelas plataformas de negociação para efeitos de comunicação às autoridades 

competentes estabelecendo, por conseguinte, quais os elementos técnicos da oferta que devem 

ser transmitidos e em que formato. A prestação de informação relativa à identificação 

pormenorizada sobre ofertas relativas a instrumentos financeiros é decisiva para efeitos de 

controlo do mercado pela CMVM, permitindo que detete e investigue práticas de abuso de 

mercado (abuso de informação privilegiada e manipulação de mercado), através da 

disponibilização pelas entidades gestoras dos registos de informações relevantes sobre todas as 

ofertas relativas a instrumentos financeiros utilizando normas e formatos uniformes, de modo a 

garantir a confiança, transparência e integridade nos mercados de capitais.  

Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 207.º do Código dos Valores Mobiliários, 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 presente projeto de Regulamento prevê o reporte de informações relevantes sobre ofertas 

relativas a instrumentos financeiros, determinando os mesmos critérios (ao nível do conteúdo e 

formato dos campos) previstos no Regulamento Delegado (UE) n.º 2017/580, conforme 

especificado na segunda e na terceira colunas do quadro 2 do anexo ao referido Regulamento. 

Com o presente projeto de regulamento visa-se conseguir: 

i. a harmonização dos procedimentos de reporte das entidades gestoras de plataformas 

de negociação para o envio da informação à CMVM, em consonância com o conteúdo e 

formatos estabelecidos no Anexo ao Regulamento Delegado (UE) n.º 2017/580, 

assegurando a operacionalidade de um sistema de tratamento de informação 

simultaneamente simples e eficiente; 

ii. a celeridade e segurança na transmissão de informação à CMVM, assegurando a 

integridade e a confidencialidade da informação; 

iii. a eficiência na organização e no exercício da supervisão. 

O estabelecimento do dever de prestar informação relativa a ofertas sobre instrumentos 

financeiros permitirá à CMVM detetar e investigar, de forma mais eficiente, padrões anómalos 

ou comportamentos potencialmente abusivos nas atividades de negociação, através dos registos 

de informações relevantes sobre todas as ofertas relativas a instrumentos financeiros, incluindo 

designadamente a identificação imediata de quaisquer pessoas e entidades suscetíveis de 

estarem envolvidas no processamento das ofertas (membros ou participantes nas plataformas 
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de negociação, entidades responsáveis pelas decisões de investimento e execução, corretores 

não encarregados da execução e clientes em nome dos quais sejam iniciadas ofertas).  

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

Regulamento da CMVM n.º 3/2016, relativo aos deveres de reporte de informação à CMVM, com 

as especificidades estabelecidas no presente Regulamento. 

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

com as especificações técnicas definidas pela CMVM, disponíveis no respetivo sítio da internet.  

É da responsabilidade da entidade gestora a confirmação sobre a aceitação do ficheiro reportado 

à CMVM ou a correção dos erros verificados e o envio à CMVM de ficheiros corretos. 

 

IV. Análise de impacto 

No caso em apreço estamos perante um novo enquadramento legal que, em matéria de deveres 

de prestação de informação pelas entidades gestoras de plataformas de negociação à CMVM, 

visa atuar sobre realidades pré-existentes e conformar soluções em função das práticas de 

mercado. 

A proposta regulatória agora apresentada visa assegurar a melhor prestação de informação à 

CMVM pelas entidades gestoras de plataformas de negociação sujeitas à sua supervisão, 

através da sua harmonização e clarificação. 

As entidades gestoras de plataformas de negociação suportarão custos iniciais de adaptação 

tendentes ao novo enquadramento legal e regulamentar, designadamente os associados à 

adaptação a novos modelos administrativos e procedimentos informáticos. Atente-se que a 

simplificação dos procedimentos para o envio da informação à CMVM, com base nos critérios 

definidos no Anexo ao Regulamento Delegado (UE) n.º 2017/580, e o envio de documentos em 

estrutura base XML (.xsd), em conformidade com a prática de mercado, representará igualmente 

benefícios de eficiência e de celeridade. 

Do ponto de vista da CMVM, a harmonização exigirá igualmente custos iniciais, que serão 

ultrapassados pelos benefícios de maior alinhamento entre as autoridades competentes, de um 

maior nível de transparência do mercado e de uma supervisão mais eficaz. 
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Prevê-se a regra geral de que a informação que tenha que ser prestada à CMVM o deva ser 

através do domínio de extranet, nos termos do Regulamento da CMVM n.º 3/2016 (Deveres de 

Reporte de Informação). 

A disponibilização do domínio de extranet pela CMVM implica, para esta autoridade, a assunção 

de custos iniciais (de adaptação) e recorrentes (financeiros), que terão, no entanto, como 

contrapartida os benefícios de uma mais fácil articulação entre as autoridades competentes e 

uma maior facilidade no envio de informação pelos supervisionados, tornando a receção da 

informação mais expedita, simples e segura, assegurando a integridade e a confidencialidade da 

informação e contribuindo para uma mais eficiente organização da supervisão. 

 

V. Conclusão 

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 os custos 

implicados. 


