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RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA DA CMVM N.º 3/2017 

Versão final 

 

I. PROCESSO DA CONSULTA  

 

A Consulta Pública da CMVM n.º 03/2017, referente ao projeto regulamentar 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, decorreu até dia 2 de agosto de 2017, cumprindo agradecer as sugestões e 

comentários recebidos, os quais mereceram a melhor atenção da CMVM.  

O relatório que agora se publica aborda as principais questões colocadas pelos 

respondentes e a posição da CMVM quanto às mesmas. Partilha-se, assim, com os 

participantes na Consulta Pública e quaisquer interessados, o resultado das reflexões 

adicionais a que a análise daqueles contributos conduziu.  

Foram recebidos contributos, nomeadamente, das seguintes entidades:  

a) Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património; 

b) Associação Portuguesa de Bancos;  

c) Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado; 

d) Associação CFA Society Portugal; 

e) Associação Portuguesa de Analistas Financeiros. 

Os contributos recebidos e quanto aos quais não foi solicitada a sua não publicação 

foram já divulgados no sítio da internet da CMVM.   
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II. RELATÓRIO DA CONSULTA  

 

1. Enquadramento  

 

Importa ter em conta que o quadro legal nacional, designadamente o definido pelo 

Código dos Valores Mobiliários (CVM), espelha uma relevante preocupação com a 

proteção dos investidores e 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 

acontecerá, no quadro da concretização do direito europeu, em especial na decorrência 

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. 

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 DMIF II (Orientações).  

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 
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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.  

Assim, enquadrado também pelo projeto legislativo que deverá vir a proceder a 

adequada transposição da DMIF II, o projeto de regulamento que foi objeto de consulta 

pública visa oferecer uma definição clara dos parâmetros de atuação nesta área. 

No âmbito da consulta pública recebemos diversos contributos e sugestões, sendo que 

nalguns casos se verificou que a matéria extrapolava a competência regulamentar da 

CMVM, pelo que não nos referiremos a tais matérias.  

Veremos de seguida as questões que foram sendo suscitadas a propósito dos diferentes 

dispositivos presentes no projeto de regulamento submetido a consulta. 

 

2. Questões gerais 

 

Registou-se a receção de contributos que alertaram para a importância de assegurar um 

adequado equilíbrio entre, nomeadamente, objetivos de proteção dos investidores e de 

dinamização dos mercados de capitais, frisando a importância de o mercado nacional 

não ver impostas exigências superiores àquelas de outros países europeus.  

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

sentido de exigir a verificação de padrões mínimos no tocante aos conhecimentos e 

competências dos profissionais primeiramente em questão, pretendendo-se que o 

mercado nacional, em face de outros mercados, se reja por níveis paritários de 

tratamento.  

Assim, embora o novo quadro implique exigências ao nível do investimento, em especial 

em matéria de formação, determinando uma necessária adaptação dos intermediários 

financeiros e de um importante conjunto de colaboradores dos mesmos, fá-lo de um 
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modo que implica necessariamente um reforço da proteção dos investidores, 

assegurando a competitividade do mercado nacional.  

Estes fatores, aliados a um modelo de supervisão calibrado para o efeito, oferecem 

vantagens que se afiguram suscetíveis de superar relevantemente os custos imediatos 

implicados por estas alterações e, mais relevantemente, os custos inerentes no médio e 

longo prazos, permitindo também assegurar um adequado ambiente concorrencial.  

Uma nota final para referir também que algumas observações respeitaram a questões 

relativas a matérias de uniformidade conceptual, assim como a pormenores técnicos e 

formais, elementos que foram objeto de inserção, sempre que considerado justificado, 

nos locais apropriados.  

  

3. Objeto (artigo 1.º) 

 

Observações houve que consideraram que a referenciação de dois âmbitos de 

profissionais como os inicialmente abrangidos poderia ser desadequada, dado que não 

se encontrariam no mesmo patamar. Efetivamente existe diferenciação a fazer entre 

estes dois âmbitos mas a mesma é concretizada no regime aplicável e num tratamento 

diversificado que nos parece justificar-se plenamente, em linha aliás com as soluções 

europeias. 

Entretanto, como veremos infra a propósito dos gestores de carteiras (ponto 9) e dos 

consultores autónomos (ponto 10-a), entende-se dever ser ampliado o âmbito 

subjetivo face ao inicialmente abrangido.  

Um dos respondentes referiu que, relativamente à definição da “informação a 

investidores”, seria necessário definir a abrangência, nomeadamente a propósito dos 

colaboradores que exercem funções de apoio de forma transversal a várias áreas de 

negócio, como os operadores de contact centers. Afigura-se-nos, quanto a este ponto, 

que o quadro normativo nacional se encontra estabilizado e que responde 

adequadamente.  

Foi também suscitada a questão de saber se os colaboradores que prestam informação 

a pedido do cliente, encontrando-se em funções de apoio através de canais de 

comunicação à distância, necessitam da formação em questão, o que se se entende ser 
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efetivamente necessário. Independentemente do modo ou meio de comunicação 

utilizado, aquele que se insira no âmbito subjetivo do regulamento deverá ater-se ao 

mesmo. Nesta medida, e parecendo-nos claro que tal resulta da redação do projeto de 

regulamento, não operámos nenhuma intervenção no texto a este propósito.    

Um respondente questionou também a possibilidade de diferenciar entre 

colaboradores que têm de facto as funções em questão e aqueles que, podendo exercê-

las por para tal estarem habilitados, não o façam. Parece-nos que, encontrando-se as 

funções implicadas na lei e no regulamento no âmbito de atuação funcional daquele 

profissional, nomeadamente no tocante ao fornecimento direto de informações a 

clientes, tem o mesmo de ser considerado abrangido pelo espectro normativo do 

regulamento.   

Na sequência de questionamento referente a esta matéria refira-se também que o 

fornecimento direto de informações a clientes é elemento que integra o conceito de 

prestação de informação.  

Foi também questionado se a informação a prestar a investidores se circunscreve àquela 

destinada a clientes não profissionais, sendo que se entende que não existem razões 

para não exigir igual nível de capacitação por parte dos colaboradores que se relacionam 

com clientes profissionais ou contrapartes elegíveis.  

 

4. Qualificações (artigo 2.º e anexo) 

 

Foi indicado, nomeadamente, que o previsto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 2.º do anteprojeto 

se afigurava excessivo, em especial no referente aos profissionais que prestam 

informações a clientes – e isto pese embora se reconheça o papel relevante do n.º 4 

nesta matéria.  

Na realidade, de acordo com o texto objeto de consulta:  

a) O colaborador de intermediário financeiro que presta serviços de consultoria 

para investimento deve ter um mínimo de 130 horas de formação; 

b) Sendo que aquele que dá informações a investidores deve ter um mínimo de 80 

horas de formação; 
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c) Em termos de formação contínua, o intermediário financeiro deve assegurar a 

formação contínua dos seus colaboradores através da frequência de ações 

anuais de formação com duração não inferior a 30 horas, no caso dos que 

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

dão informações a investidores; 

No entanto, importa realçar que o texto prevê também soluções visando a 

adaptabilidade aos diferentes destinatários (ver n.ºs 4 e 5 do artigo 2.º) e soluções 

próprias para o período de transição (artigo 5.º) que se afiguram equilibradas e 

condizentes com as necessidades evidenciadas neste campo. 

Afirmou-se também que a opção pela quantificação uniforme em número de horas 

seria questionável. Na verdade, parece-nos que qualquer solução, como as presentes, 

que vise criar um level playing field, poderá ser sempre objeto de questionamento, mas 

também por isso o texto objeto de consulta contemplava as já referidas soluções que 

permitirão a adaptabilidade do regime aos diferentes casos existentes na realidade.  

O aspeto central que deve ser assegurado pelo intermediário financeiro é o da efetiva 

capacitação do colaborador para a função que desempenha (ver, nomeadamente, o n.º 

4 do artigo 2.º).   

Embora, como foi registado numa resposta, os termos do n.º 4 confiram flexibilidade, 

não deixa o mesmo preceito de ser exigente, requerendo a efetiva capacitação do 

colaborador, pelo que as opções efetuadas pelos intermediários financeiros – 

nomeadamente no sentido de diminuir as horas de formação – serão sempre suscetíveis 

de escrutínio. 

Este ponto parece-nos responder também a questões evidenciadas em respostas que 

questionaram alguma “rigidez” nos conteúdos formativos a providenciar. Se todos os 

conteúdos que o anexo determina deverão efetivamente ser dominados, não deixa de 

haver também flexibilidade no sentido de direcionar as propostas formativas 

proporcionadas pelos intermediários financeiros, nomeadamente, para os produtos que 

são concebidos/comercializados no quadro de determinado intermediário financeiro.   

Na sequência de questões a este propósito importa referir que este entendimento deve 

também entender-se como aplicável ao direcionamento a conferir em termos de 

formação contínua, não sendo necessariamente de incluir a cada ano conteúdos no 
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referente a todos os módulos a que se refere o anexo. Caberá ao intermediário 

financeiro apurar as necessidades existentes e às mesmas dar adequada resposta. 

A propósito da formação contínua foi também sugerido que pudessem ser especificadas 

as finalidades inerentes a tal formação, sendo que se nos afigura que o texto do projeto 

de regulamento providencia já os necessários elementos que permitem calibrar com 

segurança os conteúdos formativos a tratar.   

A propósito do n.º 5 do artigo 2.º refira-se que foram recebidos contributos tendo em 

vista uma maior especificação das diferentes formas ou modalidades de que pode a 

formação revestir-se. Nesses termos acolheu-se a proposta de consagração expressa da 

possibilidade de a formação ser presencial, à distância ou uma combinação de ambas, 

assim como a de a formação poder ter componentes práticas, teóricas ou ambas. No 

sentido da flexibilização sugerida inclui-se também agora a possibilidade de a formação 

poder resultar de uma combinação de formação interna e externa. Note-se, a propósito 

deste ponto, que as observações de um dos respondentes no sentido de evitar 

potenciais conflitos de interesse (em resultado do facto de poder ser o intermediário 

financeiro a fornecer a formação) mereceram toda a atenção, considerando-se, no 

entanto, que se deve manter a possibilidade de formação interna também atenta a 

necessidade de o mercado nacional, sem prescindir das exigências que serão verificadas 

pela supervisão, não ver aditados encargos suplementares. Também se considerou não 

ser de acolher, nomeadamente por tal motivo, a sugestão de um dos respondentes no 

sentido de que se deveria exigir uma formação externa com determinada acreditação 

ou objeto de homologação.  

Estes aspetos relacionam-se também com a temática da diminuição números de horas 

a que se refere o n.º 4, podendo a formação em questão, consoante os temas e os tipos 

de comunicação utilizados, ser calibrada em termos de carga horária: verifica-se, de 

qualquer modo, que o texto proposto nos parece já conter os elementos necessários a 

tal calibragem. 

Relativamente ao n.º 6 do artigo 2.º foi referido numa resposta que se admitia que a 

“certificação” proposta corresponderia à emissão de um documento/certificado que 

atestasse a realização da formação e a obtenção da classificação mínima, entendimento 

que se confirma. Não se afigura necessário, no entanto, proceder a quaisquer alterações 
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ao texto das normas tendo em vista esclarecer tal significado, que se afigura claramente 

resultante do texto.  

Foi também aduzido dever ser previsto um regime distinto do previsto no n.º 6 no 

respeitante às ações de formação contínua, de modo a possibilitar que a avaliação em 

questão possa ser efetuada através de testes à distância: tal solução permitiria, 

conforme foi referenciado, minimizar impactos ao nível dos custos, diretos e indiretos, 

com deslocações de colaboradores e/ou de formadores. Nesta sequência foi introduzida 

no texto uma solução flexibilizadora que vai ao encontro desta preocupação. 

Foi ainda referenciado numa resposta que se entendia que os níveis de exigência (70%) 

fixados deveriam, sim, ser deixados ao critério dos intermediários financeiros, solução 

com a qual discordamos, nomeadamente em virtude da sinalização que assim se opera 

acerca do grau de qualidade que deve existir. 

Foi também questionado se o aproveitamento em percentagem não inferior a 70% 

respeitava igualmente à formação contínua, leitura que se confirma e que resulta da 

sistemática dada ao preceito em questão.  

A propósito dos conteúdos a que se refere o anexo foram formulados alguns 

contributos, nomeadamente no sentido de circunscrever algumas das exigências 

efetuadas, soluções que mereceram a nossa melhor consideração e um esforço de 

adaptação do texto do projeto de regulamento. 

Um dos respondentes propôs que o regulamento se referisse a “Noções de avaliação 

de produtos de investimento” ao invés de se reportar a um conteúdo relativo ao 

determinar do Preço e Conceito de Avaliação Justo Valor (métodos para o seu 

apuramento e modelos de avaliação). Entendemos que se tal alteração se afigura 

adequada nalguns casos, já não o será no dos consultores para investimento e no dos 

gestores de carteiras. 

 

Um dos pontos suscitados neste âmbito e que entendemos ter o maior relevo, até 

atento o cuidado dedicado pela CMVM a estes temas, é o de que face à legislação 

atualmente em vigor pode verificar-se alguma redundância no Módulo VIII de 

‘Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo’, que consta nos 

conteúdos mínimos relativos à comercialização de instrumentos financeiros, uma vez 
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que no âmbito das medidas de prevenção do BC-FT já é exigido que se assegure 

formação nesta área. Considera-se efetivamente que, num plano geral, podem já 

encontrar-se cumpridos alguns dos requisitos previstos em matéria de conteúdos 

materialmente dominados, atentas também as soluções de flexibilidade previstas no 

projeto de regulamento (ver nomeadamente os n.ºs 4, 5, e 7 do artigo 2.º e o artigo 5.º).  

  

5. Experiência profissional (artigo 3.º) 

 

A propósito deste preceito foi focada a questão da captação de novos quadros sem 

experiência e da não criação de barreiras à entrada de novos profissionais, tendo sido 

sugeridas soluções flexibilizadoras que não podem deixar de ser, parece-nos, 

enquadradas pelas Orientações e pela legislação decorrente da transposição da DMIF II. 

Nessa medida, o colaborador sem a experiência exigida pode prosseguir a sua atividade 

desde que sob adequada supervisão de quem cumpre os requisitos exigidos. 

Foram também sugeridas, em sentido diverso, soluções de maior exigência, devendo 

requerer-se uma experiência profissional mínima de 1 ou de 3 anos, consoante o âmbito 

subjetivo em questão. A este propósito, e conforme abordagem geral já acima 

referenciada, considerou-se que não deveriam ser introduzidas soluções mais exigentes 

do que as resultantes do quadro de referência do regulamento. 

A propósito do esclarecimento do significado de “tempo equivalente” acolheu-se a 

proposta que nos foi endereçada tendo em vista precisar que tal referência respeita aos 

casos de desenvolvimento da profissão a tempo parcial.  

Foi também acolhida a proposta recebida no sentido de integrar a referência a uma 

experiência profissional adequada, em linha com a redação das Orientações. 

A propósito de dúvidas suscitadas no sentido de saber se a experiência requerida pode 

ser obtida em intermediário financeiro diverso daquele em que presentemente o 

colaborador exerça funções ver adiante “outras questões”, a propósito da introdução 

de preceito sobre troca de informações.  

Foi também suscitada a questão de saber se a experiência pode ser elegível ainda que 

obtida de modo interpolado, matéria que efetivamente o texto não especifica mas que 

não nos suscita dúvidas no sentido da sua aceitação.  
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6. Alteração ao Regulamento da CMVM n.º 2/2007 (artigo 4.º) 

 

Foi questionado o alcance exato da alteração que se visou introduzir, sendo que importa 

agora ter em conta que, ao invés de uma alteração, se deve propor a revogação do 

artigo 10.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007, de 10 de dezembro, 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, que será inserida no âmbito da alteração que se encontra a ser 

planeada no âmbito de intervenção regulamentar a propósito do referido Regulamento 

da CMVM n.º 2/2007, de 10 de dezembro. Entende-se que, ainda que não venha a 

coincidir a data da produção de efeitos de tal revogação com a entrada em vigor do 

regulamento agora em análise, dever-se-á considerar que o texto do artigo 10.º do 

Regulamento da CMVM n.º 2/2007, de 10 de dezembro, se encontrará tacitamente 

revogado. 

 

7. Direito transitório (artigo 5.º)  

 

Foi referido que poderia aqui existir uma desconsideração do investimento individual 

dos colaboradores que concluíram cursos de licenciatura, de mestrado ou outros, assim 

como outras ações de formação. Afigura-se-nos que o texto é claro ao pretender, 

precisamente, atender a tais realidades.  

Efetivamente encontra-se excluído do âmbito do previsto no artigo 5.º do texto em 

consulta o caso do autodidatismo, o que, na realidade, nomeadamente em carreiras 

profissionais mais longas, assume especial grau de relevo. No entanto, foi também 

proposto em sede de consulta que pudesse prever-se a possibilidade de os 

intermediários financeiros poderem também submeter os seus colaboradores 

diretamente a exame presencial nos termos do n.º 6 do artigo 2.º, prescindindo da 

formação prevista no n.º 2 do artigo 2.º, solução que, no essencial, é agora introduzida 

no artigo 5.º. Fica deste modo acomodada uma preocupação comum a alguns dos 
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respondentes, respeitando também os limites que as Orientações colocam em matéria 

de grandfathering.  

Foi também sugerida a previsão de um período transitório de 6 meses para a conclusão 

de ações de formação que tenham sido iniciadas antes da entrada em vigor do 

regulamento. Afigura-se-nos que tal solução, atenta a “vacatio” decorrida entre a 

emissão das Orientações da ESMA, a publicitação da pretensão legislativa e 

regulamentar sobre a matéria e a entrada em vigor do diploma de transposição da DMIF 

II e do regulamento aqui em questão, não carece de introdução no projeto de 

regulamento.   

No entanto, tendo em conta a ampliação do âmbito subjetivo do regulamento, 

entende-se que aqueles profissionais que ficarão agora, ex novo, abarcados, devem 

poder beneficiar de um prazo de adaptação próprio, o que se consagra em sede de 

normas de direito transitório.    

Outro ponto suscitado foi o da exequibilidade do previsto neste projeto de regulamento 

no tempo mais próximo. Na verdade, parece-nos que a resposta se encontra dada no 

texto, designadamente no tocante ao regime de direito transitório que determinará 

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 regulamento pelo 

colaborador podem ser demonstrados, nomeadamente: 

a) Através da apresentação do programa (ou programas), 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 anexo a este regulamento; ou  

b) Através da apresentação de certificado de conhecimentos obtido em situação 

idêntica à descrita no n.º 6 do artigo 2.º e de informação da unidade de controlo 

do cumprimento que dê conta de tal correspondência. 

Por último, relativamente a uma possibilidade avançada por um respondente no sentido 

de reconhecer automaticamente as qualificações e aptidões dos consultores para 

investimento registados na CMVM, afigura-se-nos que as Orientações visaram evitar tal 

tipo de solução.   
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8. Entrada em vigor (artigo 6.º) 

 

Não foram registados contributos a este propósito. 

  

9. Gestores de carteira 

 

A propósito de questão colocada pela CMVM no documento de consulta a propósito dos 

gestores de carteira, nomeadamente sobre se os colaboradores dos intermediários 

financeiros que prestam serviços de gestão de carteiras por conta de outrem devem ou 

não seguir regime idêntico ao que se propõe para os consultores para investimento, 

importará ter em conta que:  

a) Os referidos colaboradores não se encontram no âmbito subjetivo a que 

se referem as Orientações da ESMA; 

b) A atividade de gestão de carteiras compreende materialmente a 

atividade de consultoria para investimento, acrescida das exigências 

adicionais inerentes à gestão efetiva da carteira e, nesse seguimento, à 

prática de todos os atos inerentes à mesma (incluindo, portanto, a 

execução das decisões de negociar por conta do próprio cliente e, nesse 

âmbito, a movimentação da carteira do cliente, materializando os ganhos 

e perdas correspondentes); 

c) Os riscos e deveres inerentes à prestação do serviço de gestão de 

carteiras assumem-se como superiores aos relativos à prestação do 

serviço de consultoria para investimento; 

d) Nestes termos, afigura-se-nos que os gestores de carteiras devem dispor 

de competências profissionais mínimas pelo menos idênticas às 

requeridas aos consultores para investimento; 

e) Tendo a possibilidade da extensão da aplicação do regulamento aos 

gestores de carteiras sido submetida a consulta pública, registaram-se 

respostas divergentes: 

i) Um respondente considerou que os colaboradores dos 

intermediários financeiros que prestam serviços de gestão de 
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carteiras por conta de outrem não devem seguir um regime 

idêntico ao proposto para os consultores para investimento, uma 

vez que se tratam de serviços de investimento claramente 

distintos e não se deve correr o risco de, por via de requisitos 

comuns, gerar confundibilidade quanto à sua natureza; 

ii) Outro respondente expressou que entendia que as exigências 

decorrentes da aplicação em questão deverão cingir-se aos casos 

dos colaboradores que têm contacto direto com os clientes, 

sendo então também que o regime daqueles profissionais deveria 

acompanhar o dos colaboradores que prestam informações; 

iii) Um outro respondente expressou concordar com a aplicação dos 

requisitos previstos para os consultores para investimento aos 

gestores de carteiras quando o serviço se destine a investidores 

não profissionais, fundamentando a sua posição na eliminação de 

arbitragem regulatória e no espírito do direito europeu em 

questão; 

f) Verificando-se que o impacto da medida não deverá comportar custos 

significativos para a indústria do setor, uma vez que, atenta a natureza 

do serviço, tais requisitos (mínimos) serão já, na maior parte dos casos, 

cumpridos, entende-se também que a exceção pode colocar-se no 

respeitante aos módulos relativos à ética e conduta profissional, temas 

relativamente aos quais, pela sua relevância, importa assegurar a 

formação que se revele necessária; 

g) Em termos de soluções comparadas referira-se também que: 

i) A congénere espanhola (CNMV) fez aplicar as Orientações ao 

gestores de carteira que têm contactos com clientes (são 

considerados “advisers”); 

ii) A congénere inglesa (FCA) tem um sistema de credenciação (com 

requisitos específicos para cada função) de todas as pessoas que 

prestam funções relevantes  (incluindo gestão de carteiras, gestão 

de fundos, compliance, gestão de risco). 
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Nestes termos, considerando o referido, prevê-se agora no projeto de regulamento que 

aos colaboradores de intermediário financeiro que prestam o serviço de gestão de 

carteiras por conta de outrem são feitas exigências idênticas às aplicáveis aos 

consultores para investimento, integrados em intermediário financeiro ou consultores 

autónomos.  

 

10. Outras questões  

 

a) Os consultores autónomos prestam o serviço de consultoria para investimento, 

sendo que as qualificações profissionais dos consultores autónomos e dos 

colaboradores de sociedades de consultoria para investimento se encontram 

previstas no artigo 10.º do Regulamento n.º 2/2007 

A proposta de regulamento da CMVM submetida a consulta pública abrangia 

apenas os colaboradores de IF que prestassem os serviços de consultoria ou de 

prestação de informação, não abrangendo os consultores autónomos.  

No entanto, e no quadro também da reflexão propiciada a propósito dos gestores 

de carteiras, considerou-se aplicar os requisitos estabelecidos no projeto de 

regulamento a todos os que prestam efetivamente o serviço de consultoria para 

investimento. 

Nestes termos, considerando o referido, prevê-se agora no projeto de regulamento 

que aos consultores autónomos, e tendo em vista que os mesmos possam operar 

no mercado, podem ser feitas apenas, em matéria de qualificação e aptidão 

profissional, exigências idênticas às efetuadas para os consultores para 

investimento integrados em intermediário financeiro.  

b) Foi proposta a previsão de um regime de troca de informações entre 

intermediários financeiros, relativo à qualificação e experiência de colaboradores 

que transitem de um intermediário financeiro para outro. A inexistir tal tipo de 

solução de comunicação entre instituições poderão, considerou-se, gerar-se 

situações em que os intermediários financeiros não trocam informações, ou o 

fazem de forma deficiente, em prejuízo dos profissionais e das novas entidades 

empregadoras que poderão ter de suportar custos de formação que se revelam 
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desnecessários. Nessa medida, considerando-se precavido prever solução 

normativa própria, introduziu-se preceito específico para o efeito, que operará na 

sequência de solicitação nesse sentido do colaborador de intermediário financeiro.  

Esta solução normativa permite também responder a dúvidas suscitadas no 

sentido de saber se a experiência requerida, nomeadamente ao abrigo do artigo 

3.º, pode ser obtida em intermediário financeiro diverso daquele em que 

presentemente o colaborador exerça funções. 

c) Foi considerado que seria útil que a CMVM pudesse disponibilizar no seu site uma 

lista exemplificativa de cursos de formação e/ou exames reconhecidos como 

cumprindo as exigências da nova legislação e regulamentação. A matéria irá ser 

oportunamente analisada pela CMVM. 

d) O texto da Lei n.º 35/2018, de 20 de julho, prevê que a CMVM procederá à 

avaliação sucessiva dos resultados da aplicação da nova lei em matéria de 

conhecimentos e competências dos colaboradores de intermediários financeiros, 

e obrigatoriamente decorridos dois anos da entrada em vigor da nova lei. 

 

 


