
 

 

 

Relatório de consulta pública da CMVM n.º 1/2018 

 

Projeto de Regulamento da CMVM n.º _/2018 

Prestação de informação para efeitos de transparência e respetiva divulgação nos 

termos dos artigos 3.º a 11.º, 14.º a 22.º e 32.º do Regulamento (UE) n.º 600/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, do Regulamento Delegado 

(UE) 2017/587 da Comissão, de 14 de julho de 2016, do Regulamento Delegado (UE) 

2017/583 da Comissão, de 14 de julho de 2016, e do Regulamento Delegado (UE) n.º 

2017/577 da Comissão, de 13 de junho de 2016 

 

1. PROCESSO DA CONSULTA 

A Consulta Pública da CMVM n.º 1/2018 teve por objeto o projeto regulamentar relativo à 

prestação de informação para efeitos de transparência e respetiva divulgação nos termos dos 

artigos 3.º a 11.º, 14.º a 22.º e 32.º do Regulamento (UE) n.º 600/2014 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 15 de maio de 2014, do Regulamento Delegado (UE) 2017/587 da Comissão, 

de 14 de julho de 2016, do Regulamento Delegado (UE) 2017/583 da Comissão, de 14 de julho 

de 2016, e do Regulamento Delegado (UE) n.º 2017/577 da Comissão, de 13 de junho de 2016. 

Esta consulta decorreu entre os dias 12 de janeiro de 2018 e 19 de janeiro de 2018, cumprindo 

agradecer os contributos recebidos, os quais mereceram a melhor atenção da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).  

Foram recebidos contributos da seguinte entidade: 

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

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

em que o autor não solicitou a sua não publicação. 

 

2. RELATÓRIO DA CONSULTA 

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

de dados, realização de cálculos e divulgação de informação de forma a assegurar os requisitos 

de transparência pré-negociação e pós-negociação, nos termos dos artigos 3.º a 11.º, 14.º a 22.º 

e 32.º do Regulamento (UE) n.º 600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio 

de 2014, do Regulamento Delegado (UE) 2017/587 da Comissão, de 14 de julho de 2016, do 

Regulamento Delegado (UE) 2017/583 da Comissão, de 14 de julho de 2016 e do Regulamento 

Delegado (UE) n.º 2017/577 da Comissão, de 13 de junho de 2016.  



 

 

O projeto de Regulamento da CMVM objeto de consulta pública decorre da adaptação da ordem 

jurídica interna ao 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”). Nesse sentido, optando-se por proceder à 

implementação direta do quadro regulamentar, o contributo recebido, acima mencionado no 

ponto 1, não questiona o teor do projeto de Regulamento da CMVM, constatando que o mesmo 

remete para os Regulamentos Delegados UE da Comissão, “não impondo procedimentos ou 

informação adicional a reportar ao Regulador diferente da exigida comunitariamente”. 

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

Regulamento da CMVM proposto em consulta pública.  

 

Lisboa, 25 de janeiro de 2018 

 


