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RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA DA CMVM N.º 3/2018 

Regulamento relativo às centrais de valores mobiliários 

 

1. Processo da consulta 

A Consulta Pública da CMVM n.º 03/2018, referente ao projeto regulamentar que visa 

desenvolver o regime previsto no regime jurídico das centrais de valores mobiliários 

(“CSD”), aprovado pela Lei n.º 35/2018, de 20 de julho,  que acolhe no ordenamento 

jurídico nacional o Regulamento (UE) n.º 909/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 23 de julho de 2014  (“CSDR”), sobre as centrais de valores mobiliários e os 

sistemas de liquidação de valores mobiliários, decorreu até ao dia 5 de junho de 2018, 

cumprindo agradecer as sugestões e comentários recebidos, os quais mereceram a 

melhor atenção da CMVM.   

Foram recebidos contributos de uma entidade, que solicitou que a respetiva resposta 

não fosse divulgada publicamente. 

Por intermédio do relatório que agora se publica, partilha-se publicamente o resultado 

das reflexões adicionais a que a análise dos contributos recebidos conduziu.   

Os artigos citados referem-se à versão do projeto de Regulamento submetida a consulta 

pública, salvo menção em contrário. 

 

2. Relatório da consulta 

Para as soluções adotadas no Regulamento da CMVM relativo às centrais de valores 

mobiliários foram relevantes os contributos e propostas da respondente, 

designadamente no que toca:  
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(i) Ao prazo das comunicações de alterações relativas aos membros do órgão de 

administração e fiscalização (artigo 2.º, n.º 2), passando a prever-se o dever de 

comunicação à CSD pelo próprio, no prazo de 5 dias após a sua verificação, e à 

CMVM pela CSD, no prazo de 10 dias após o conhecimento da mesma; 

(ii) Aos elementos de informação a serem remetidos com as comunicações relativas a 

participações de controlo e qualificadas (artigo 3.º), suprimindo-se o Anexo relativo 

à declaração que atesta a veracidade e completude da informação, tendo em conta 

que a prestação à CMVM de informações que não sejam verdadeiras é já 

sancionada nos termos gerais (cfr. art. 389.º/1, c) do CVM); 

(iii) À eliminação do artigo que previa a dispensa de apresentação de elementos ou 

informações pela CMVM (artigo 5.º), por se concordar que o mesmo é dispensável 

tendo em conta que a possibilidade de dispensa de apresentação de elementos ou 

informações decorre já do regime geral aplicável, e, designadamente, do princípio 

da desburocratização da Administração; 

(iv) À limitação do relatório anual exclusivamente às práticas de governo da sociedade, 

retirando as demais matérias, designadamente relativas ao controlo interno (als. f) 

e g) e i) a l) do n.º 1 do artigo 6.º), na medida em que tais matérias estão já 

abrangidas no processo de análise e avaliação anual da CSDR, nos termos do art. 

22.º do CSDR; 

(v) Ao prazo de comunicação à CMVM da identidade de pessoas responsáveis (artigo 

7.º), que passou a prever-se em dias úteis.  

Foram ainda relevantes os contributos e propostas da respondente relativos ao 

Regulamento da CMVM n.º 14/2000, sobre os sistemas de registo de valores mobiliários, 

designadamente no que toca: (i) à conversão de valores escriturais em titulados (artigo 

25.º), optando-se por retomar a redação inicial do art. 25.º, até melhor ponderação 

dogmática, face às dúvidas suscitadas pela respondente; e (ii) à harmonização do prazo 

de conservadoria previsto no artigo 14.º com o prazo de 10 anos previsto no artigo 29.º 

do CSDR. 
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Foi ainda tida em conta a observação da respondente quanto ao artigo 5.º (Conteúdo 

das conexões estabelecidas) do Regulamento da CMVM n.º 5/2007, concordando-se em 

eliminar a sua aplicação às CSD face à exclusão de aplicação às CSD dos arts. 3.º e 4.º. 

 

Lisboa, 30 de outubro de 2018 

 

 


