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1. Introdução 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de Setembro, é uma 

entidade administrativa independente, que funciona junto do Tribunal de Contas, e desenvolve uma 

atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas. 

No âmbito da sua atividade, o CPC aprovou uma Recomendação, em 1 de Julho de 2009,sobre “Planos 

de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações”, nos termos do qual «Os órgãos máximos das entidades 

gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, devem elaborar 

planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas.» 

Tais planos deviam conter, nomeadamente, os seguintes elementos: 

a) Identificação, relativamente a cada área ou departamento, dos riscos de corrupção e infrações 

conexas; 

b) Com base na identificação dos riscos, identificação das medidas adotadas que previnam a sua 

ocorrência (por exemplo mecanismos de controlo interno, segregações de funções, definição 

prévia de critérios gerais e abstratos, designadamente na concessão de benefícios públicos e no 

recurso a especialistas externos, nomeação de júris diferenciados para cada concurso, 

programação de ações de formação adequada, etc.); 

c) Definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do plano, sob a direção 

do órgão dirigente máximo; 

d) Elaboração anual de um relatório sobre a execução do plano. 

Com efeito, em Julho de 2010 a CMVM elaborou, na sequência das recomendações do Conselho de 

Prevenção da Corrupção (CPC), o seu plano de prevenção de riscos de gestão, incluindo riscos de 

corrupção e infrações conexas. Esse documento, respeita o modelo apresentado no Guião 

disponibilizado pelo CPC em Setembro de 2009, e procura caracterizar e contextualizar os potenciais 

riscos no âmbito específico desta Comissão. 

Apresentamos neste documento o relatório anual de execução do referido plano, respeitante a 2013. O 

presente relatório, tal como estabelecido no Plano de prevenção de riscos de gestão, será enviado ao 

CPC bem como ao Ministro das Finanças. 

O presente documento está estruturado em quatro capítulos, sendo esta introdução o primeiro capítulo. 
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No segundo capítulo é descrito o controlo da atividade da CMVM e no terceiro capítulo é feito um 

balanço da implementação das medidas de controlo dos riscos, terminando com um capítulo de 

conclusões.  
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2. Controlo da atividade da CMVM 

A atividade da CMVM é controlada por várias entidades e através de diversos meios, a saber:  

 

I. Controlo por órgãos da CMVM: 

 Comissão de Fiscalização da CMVM (constituída por três membros nomeados pelo Ministro das 

Finanças, sendo um deles revisor oficial de contas):  

 Acompanha e controla a gestão financeira da CMVM.  

 Aprecia e emite parecer sobre o orçamento anual da CMVM.  

 Aprecia e emite parecer sobre o relatório de atividade e as contas anuais da CMVM.  

 Fiscaliza a organização da contabilidade da CMVM e o cumprimento das disposições legais e 

dos regulamentos internos aplicáveis nos domínios orçamental, contabilístico e de tesouraria, e 

informa o Conselho Diretivo da CMVM sobre quaisquer desvios ou anomalias que verifique.  

 Pronuncia-se sobre qualquer assunto da sua competência que lhe seja submetido pelo Conselho 

Diretivo da CMVM.  

 Conselho Consultivo da CMVM (constituído por representantes de quase todas as entidades 

intervenientes nos mercados de valores mobiliários):  

 Pronuncia-se sobre os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Conselho Diretivo da CMVM.  

 Apresenta, de sua própria iniciativa, ao Conselho Diretivo recomendações e sugestões. 

 Gabinete de auditoria interna: 

 Realiza auditorias internas mediante a implementação de um plano de auditoria previamente 

definido e aprovado pelo Conselho Diretivo. 

 

II. Controlos externos:  

a) De natureza essencialmente financeira: 

 Ministro das Finanças (tutela sobre a CMVM):  

 Aprova o plano anual de atividades e o orçamento da CMVM.  

 Aprova o relatório da atividade desenvolvida, o balanço e as contas anuais de gerência da 

CMVM (que são publicados em Diário da República, conjuntamente com o parecer da Comissão 

de Fiscalização da CMVM, até 30 dias após a sua aprovação).  
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 É-lhe apresentado anualmente o relatório sobre a situação dos mercados de valores mobiliários, 

elaborado pela CMVM.  

 Nomeia os membros da Comissão de Fiscalização da CMVM.  

 Propõe ao Conselho de Ministros a nomeação dos membros do Conselho Diretivo da CMVM.  

 Autoriza a aquisição, alienação e locação financeira de bens imóveis destinados à instalação, 

equipamento e funcionamento da CMVM.  

 Autoriza o exercício da atividade de docente do ensino superior pelos membros do Conselho 

Diretivo da CMVM durante o seu mandato (desde que tal não cause prejuízo ao exercício das 

suas funções).  

 Autoriza a alienação, durante o mandato dos membros do Conselho Diretivo da CMVM, de 

ações de que fossem titulares à data da tomada de posse.  

 Fixa por despacho as remunerações dos membros do Conselho Diretivo e do Conselho 

Consultivo da CMVM.  

 Assembleia da República:  

 Aprecia e aprova o orçamento da CMVM, integrado na Proposta de Lei do Orçamento do 

Estado;  

 Aprecia e aprova as contas da CMVM, integradas na Conta Geral do Estado.  

 Pode determinar a comparência dos membros do Conselho Diretivo da CMVM e de qualquer seu 

colaborador, para prestar informações ou discutir assuntos (nomeadamente através das suas 

comissões ou no âmbito de inquéritos parlamentares).  

 Direcção-Geral do Orçamento: À qual a CMVM presta contas mensal, trimestral e anualmente.  

 Auditor externo: Aprecia e emite parecer sobre as contas anuais da CMVM.  

 Tribunal de Contas:  

 Fiscaliza a legalidade e regularidade das receitas e despesas da CMVM.  

 Aprecia a boa gestão financeira da CMVM.  

 Tribunais Tributários, por iniciativa dos particulares: Os particulares têm o direito de suscitar a 

apreciação jurisdicional dos atos de liquidação de taxas praticados pela CMVM.  

b) De natureza geral: 

 Conselho de Ministros:  

 Nomeia, sob proposta do Ministro das Finanças, os membros do Conselho Diretivo da CMVM.  

 Compete-lhe a demissão dos membros do Conselho Diretivo da CMVM, em caso de falta grave 

comprovadamente cometida pelo titular no desempenho das suas funções ou no cumprimento 

de qualquer obrigação inerente ao cargo.  
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 Tribunais Administrativos, por iniciativa dos particulares: Os particulares têm o direito de suscitar a 

apreciação jurisdicional da atividade administrativa da CMVM.  

 Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa, por iniciativa dos particulares: Os particulares têm 

o direito de suscitar a apreciação jurisdicional das decisões de aplicação de coima, despachos e 

demais medidas tomadas pela CMVM no âmbito dos processos de contra-ordenação da sua 

competência.  

 Os particulares, diretamente:  

 Conhecem a atividade da CMVM através da divulgação pública de que aquela é objeto.  

 Podem aceder aos processos e documentos da CMVM (sem prejuízo das restrições legais a 

esse direito). 
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3. Balanço da execução do plano 

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários tem a missão de supervisionar e regular os mercados de 

valores mobiliários e instrumentos financeiros derivados (tradicionalmente conhecidos como “mercados 

de bolsa”) e a atividade de todos os agentes que neles atuam. Como tal, não poderia deixar de exercer 

as suas funções de forma extremamente controlada e avessa aos diversos tipos de risco.  

Em maio de 2012, o Gabinete de Auditoria Interna (GAUDI) da CMVM disponibilizou ao Conselho 

Diretivo o relatório da auditoria então realizada à execução do plano de prevenção de riscos de gestão, 

incluindo riscos de corrupção e infrações conexas. Esta auditoria teve como o objetivo verificar o 

cumprimento dos procedimentos implementados e o respetivo risco, nas atividades classificadas como 

sendo de risco elevado, por forma a aferir da sua conformidade com o descrito no plano. Em junho de 

2013 foi entregue pelo GAUDI o relatório de follow-up da implementação das recomendações desta 

auditoria. 

Em resultado da auditoria e respetivo follow-up foi identificado um conjunto de recomendações que 

permitiram melhorar os procedimentos de controlo interno da CMVM, e em especial, no que respeita às 

atividades / medidas de controlo elencadas no plano. Como resultado da implementação das 

recomendações, procedeu-se a um conjunto de alterações ao plano de prevenção de riscos de gestão.  

Na sequência destas alterações, o GOP contactou todas as Unidades Orgânicas da CMVM no sentido 

de solicitar a revisão das medidas de prevenção então documentadas, requerendo o comentário dos 

vários responsáveis.  

O objetivo deste exercício consistiu em permitir às unidades orgânicas que, relativamente a cada uma 

das atividades identificadas no plano, assim como em relação aos riscos correspondentes, pudessem, 

por um lado fazer uma análise sobre a eficácia das medidas de prevenção em vigor e, 

complementarmente, identificar outras medidas cuja implementação futura venha a revelar-se 

necessária. 

Foi assim solicitada: 

 A identificação de medidas de controlo alternativas, caso se verificasse a existência de medidas que 

não estivessem a ser implementadas; e 

 A documentação de controlos adicionais que estejam ou venham a ser implementados. 

A maioria das unidades orgânicas considerou que os mecanismos e medidas de prevenção atualmente 

em vigor, assim como a sua eficácia e adequação face às funções exercidas, não necessitam de 
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ajustamento.  

Com base nas respostas rececionadas, foram realizadas reuniões de esclarecimento sempre que se 

entendeu necessário, tendo sido produzida a versão 3.0 do Plano de prevenção de riscos de gestão, 

incluindo riscos de corrupção e infrações conexas. 

Adicionalmente, de modo a endereçar a recomendação do CPC sobre “Gestão de Conflitos de Interesse 

no Setor Público”, o GOP recomendou que fossem tomadas transversalmente medidas adicionais nesta 

matéria, nomeadamente: 

 A inclusão no código de conduta da CMVM da referência ao período que sucede ao exercício das 

funções públicas dos colaboradores; 

 Inclusão no código de conduta da CMVM da referência a situações que envolvam trabalhadores que 

aceitem cargos em entidades privadas que foram abrangidas por decisões em que, direta ou 

indiretamente, aqueles que participaram no exercício de funções públicas, ou porque, por via desse 

exercício, tiveram acesso a informação privilegiada com interesse para a entidade privada ou, ainda, 

que possam ter influência na entidade pública onde exerceram funções, através de ex-

colaboradores; 

 Reforço, no código de conduta da CMVM da referência da identificação de situações concretas de 

conflitos de interesses e respetiva sanção aplicável aos infratores, em conformidade com o quadro 

legal existente; 

 A identificação, por cada Direção, de potenciais situações de conflitos de interesses relativamente a 

cada área funcional da sua responsabilidade; 

 A identificação, pelo DRH, de situações que possam dar origem a um conflito real, aparente ou 

potencial de interesses, relativamente a cada colaborador que cesse funções na CMVM para exercer 

funções privadas como trabalhadores, consultores ou outras; 

 Inclusão no plano anual de formação uma ação de formação profissional obrigatória sobre conflitos 

de interesse; 

 Inclusão no plano anual de auditoria interna de uma auditoria de monitorização da aplicação destas 

medidas específicas, bem como de eventuais propostas de medidas de mitigação. 
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4. Conclusão 

Com base nos sistemas de controlo interno estabelecidos, incluindo os processos de reporte interno e 

as avaliações independentes efetuadas pela função de auditoria interna, a CMVM gere os seus riscos de 

forma eficaz. 

Sem prejuízo das competências específicas cometidas aos órgãos de fiscalização interna da CMVM 

(Comissão de Fiscalização e Gabinete de Auditoria Interna), o plano de prevenção de riscos de gestão é 

da responsabilidade do órgão de decisão em matéria administrativa e financeira (Conselho Diretivo), e 

aplica‐se de forma genérica aos responsáveis dos vários departamentos (unidades orgânicas) e 

gabinetes, como gestores de recursos afetos à atividade desenvolvida. 

Tal como demonstram as ações desenvolvidas em 2011, 2012 e 2013, a CMVM tem mostrado uma 

permanente preocupação com esta matéria, destacando-se a elaboração do Código de Boas práticas 

Administrativas, a revisão do Código de Conduta e Ética dos Trabalhadores e criação do Comité de 

Inovação Financeira. 

Dando continuidade às ações desenvolvidas, a CMVM irá procurar incrementar os meios de controlo 

assentes nos seguintes pilares: 

a) A formalização de um manual de controlo interno; 

b) A permanente sensibilização e a criação de um sentido ético adequado à missão da CMVM; 

c) A permanente monitorização dos processos assegurando a segregação de funções; e 

d) O reforço das auditorias internas. 

Esperamos deste modo continuar a exercer as nossas funções com o nível de controlo adequado a cada 

situação, através da implementação de um conjunto de políticas e procedimentos internos coerente e 

abrangente, de modo a assegurar a eficácia e eficiência das operações, e existência e prestação de 

informação (financeira e não financeira) fiável e completa, e o cumprimento da legislação e demais 

regulação. 


