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Relatório de consulta pública da CMVM n.º 6/2017 

 

Projeto de Regulamento da CMVM n.º _/2017 

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 

1. PROCESSO DA CONSULTA 

A Consulta Pública da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) n.º 6/2017 teve por 

objeto o projeto regulamentar relativo 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. 

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 

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, conforme detalhado na 

segunda e na terceira colunas do quadro 2 do Anexo ao RTS 24. 

                                                           
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. 
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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.  

Esta consulta decorreu entre os dias 16 de outubro de 2017 e 27 de novembro de 2017, 

cumprindo agradecer os contributos recebidos, os quais mereceram a melhor atenção da CMVM.  

Foram recebidos contributos das seguintes entidades: 

 Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.; 

 OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia, S.G.M.R., S.A (Pólo Português) 

Os contributos recebidos são integralmente divulgados no sítio de internet da CMVM, na medida 

em que os autores não solicitaram a sua não publicação. 

 

2. RELATÓRIO DA CONSULTA 

A presente consulta pública respeita ao projeto de Regulamento da CMVM referente 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 

O projeto de Regulamento da CMVM objeto de consulta pública 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. 

A solução regulatória visa assegurar a prestação de informação à CMVM pelas entidades 

gestoras de plataformas de negociação sujeitas à sua supervisão, através de uma harmonização 

técnica e clarificação dessa obrigação. 

2.1 Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. 

No âmbito da consulta pública, a Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados 

Regulamentados, S.A. (“Euronext”) suscitou questões sobre: 

i) Momento de reporte da informação: 

a) A Euronext mencionou que ”a imposição do reporte diário é já um ónus acrescido 

face ao imposto no regulamento 600/2014”, entendendo a Euronext que “fazer 

com que essa imposição diária seja cumprida até às 23:59 do mesmo dia da 
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sessão de negociação a que se refere a informação, é consagrar uma obrigação 

desmesurada que constrange sobremaneira o operador de mercado sem 

qualquer sustentação ou enquadramento jurídico comunitário.”.  

b) Adicionalmente, a entidade gestora mencionou que “não é exequível 

operacionalmente para o Grupo Euronext facultar aos reguladores esta 

informação em D” e “reitera-se que o prazo seja alargado, estando a Euronext 

em condições de enviar o ficheiro em D+2”; 

ii) Forma de reporte da informação: 

a) É assinalado que a Euronext “tem os sistemas de reporte da informação sobre 

operações sediados em França, sendo o acesso ao domínio de extranet da 

CMVM para reporte da informação um mecanismo de difícil utilização por um 

utilizador estrangeiro”; 

b) É igualmente assinalado o conjunto de “inúmeras dificuldades técnicas que a 

Euronext Lisbon tem vindo a reportar à CMVM relativamente ao sistema de 

acesso à extranet”, pelo que antevê a Euronext Lisbon, “no âmbito do 

cumprimento das obrigações de divulgação de informação impostas à Euronext 

N.V.” a suscetibilidade de se gerarem “erros e constrangimentos operacionais 

frequentes”. 

c) É sugerida a adoção de uma solução “File Transfer Protocol (FTP)” 

iii) Características do ficheiro com a informação:  

a) A Euronext assinala que “o formato CSV foi a melhor solução encontrada para 

conter uma avultada quantidade de informação diária, mostrando o formato XML 

ser operacionalmente desajustado” e que “na presente data o ficheiro de dados 

não poderá revestir outro formato, quer por todo o trabalho informático efetuado 

e o tempo necessário aos desenvolvimentos e parametrização do sistema, quer 

pelo curto espaço de tempo”. 

Relativamente às questões colocadas pela Euronext Lisbon cumpre referir: 

(i) Momento do reporte de informação: Considerando os argumentos apresentados 

pelas entidades gestoras Euronext e OMIP, relativamente ao facto de, tanto ao nível 

operacional como ao nível técnico, para as mesmas, não ser exequível que o envio 

da informação prevista no projeto de regulamento ocorra em D, a CMVM, após 

ponderação dos comentários recebidos alterou o prazo para a prestação da referida 

informação para até às 07h00m do segundo dia útil seguinte ao da sessão de 

negociação a que se refere a informação (D+2), de modo a acautelar as limitações 

técnicas identificadas. Adicionalmente, foi estabelecida uma norma transitória, 

vigente até 31 de janeiro de 2017, que permitirá às entidades gestoras, que não se 

encontrem aptas a proceder à referida prestação de informação de acordo com as 
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especificidades técnicas previstas no presente Regulamento, manter os 

procedimentos de reporte de informação sobre as ofertas, atualmente estabelecidos 

até ao final do referido período transitório. 

(ii) Forma de reporte de informação: (i) a informação é reportada ao abrigo do 

Regulamento n.º 3/2016; (ii) no âmbito do RMIF, foi criado um novo utilizador 

Extranet, SFTP, que é distinto do reporte à CMVM de “Informação privilegiada e 

outras informações”. Atentos os comentários em causa, julga-se não haver razões 

para proceder a alterações. 

(iii) Características do ficheiro com a informação: O projeto de Regulamento objeto 

de consulta 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. 

As especificidades técnicas consagradas no projeto de regulamento visam: 

i. A harmonização dos procedimentos de reporte das entidades 

supervisionadas pela CMVM, nomeadamente as entidades gestoras de 

plataformas de negociação, no 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 

do sistema de tratamento de informação da CMVM em termos 

simultaneamente simples e eficientes; 

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. 

A proposta regulatória apresentada visa assim assegurar a prestação de informação 

à CMVM em termos o mais equivalente que seja adequado para todas as entidades 

supervisionadas. 

Com efeito, 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, designadamente no que diz respeito aos reportes de informação 

previstos ao abrigo do RMIF, representa benefícios de eficiência e de celeridade. O 

formato XML facilita a definição, transmissão, validação e interpretação de dados 

entre bases de dados, aplicações e organizações. 
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Ponderando os comentários recebidos, entendeu-se não alterar a referida 

disposição. 

 

2.2 OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia S.G.M.R., S.A (Pólo Português) 

No âmbito da consulta pública o OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (“OMIP”) 

suscitou questões sobre: 

i) Dever de reporte: 

a) O OMIP alegou que “tem acompanhado desde o seu início o processo MIFID 

II/MIFIR, nomeadamente em grupos de trabalho com associações, agentes de 

mercado e autoridades competentes. Nesse contexto, e até ser informado da 

proposta de Regulamento da CMVM, não tinha tido conhecimento da obrigação de 

reporte de ordens no formato previsto pelo RTS 24.”. 

b) Adicionalmente, refere que “a implantação deste novo dever por parte da CMVM 

parece configurar uma situação de duplo reporte”. 

ii) Modelo de reporte da informação: 

a. O OMIP mencionou que ”considera que uma obrigação de reporte nos moldes 

propostos tem implicações operacionais e organizativas que vão claramente além 

dos restantes deveres de reporte no âmbito da MIFID II/MIFIR, podendo implicar 

riscos e custos acrescidos que se deveriam evitar. Com efeito, o reporte no próprio 

dia de negociação (D) pode obrigar ao reforço de equipas (nomeadamente sistemas 

de informação) uma vez que seria necessário prolongar o período de presença para 

atender a possíveis incidentes.”. 

b. Adicionalmente, a entidade gestora mencionou que “As restantes obrigações de 

reporte à autoridade competente nacional, introduzidas pela MIFID II/MIFIR 

(transacções e posições) são executadas até D+1, pelo que não nos parece 

adequada a perda de sincronismo que agora se pretende introduzir relativamente ao 

reporte de ordens.”. 

Relativamente às questões colocadas pelo OMIP cumpre referir: 

(i) Dever de reporte: 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 
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formatos uniformes, de modo a garantir a confiança, transparência e integridade nos 

mercados de capitais. Nessa medida, não poderá ser acolhido o referido comentário. 

 

(ii) Momento do reporte de informação: Considerando os argumentos apresentados 

pelas entidades gestoras OMIP e Euronext, relativamente ao facto de, tanto ao nível 

operacional como ao nível técnico, para as mesmas, não ser exequível que o envio 

da informação prevista no projeto de regulamento ocorra em D, a CMVM, após 

ponderação dos comentários recebidos alterou o prazo para a prestação da referida 

informação para até às 07h00m do segundo dia útil seguinte ao da sessão de 

negociação a que se refere a informação (D+2), de modo a acautelar as limitações 

identificadas. Adicionalmente, foi estabelecida uma norma transitória, vigente até 31 

de janeiro de 2017, que permitirá às entidades gestoras, que não se encontrem aptas 

a proceder à referida prestação de informação de acordo com as especificidades 

técnicas previstas no presente Regulamento, manter os procedimentos de reporte 

de informação sobre as ofertas atualmente estabelecidos até ao final do referido 

período transitório. 

Atento o supra exposto, cumpre concluir pela necessidade de alteração do projeto de 

Regulamento da CMVM proposto em consulta pública, no que diz respeito ao prazo de envio da 

informação, bem como prever um período transitório. 

 

Lisboa, 20 de dezembro de 2017 


