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1. INTRODUÇÃO 
 
(i) MISSÃO E FUNÇÕES DA CMVM 
 

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) foi criada em 

1991, com    carácter de organismo especializado e profissionalizado, dotado 

de personalidade jurídica e de autonomia e independência, cabendo-lhe, nos 

termos delimitados na lei, a supervisão e a fiscalização dos mercados de   

valores mobiliários, bem como a sua regulamentação e promoção. 
 

A missão da CMVM é assegurar a protecção dos investidores, promovendo a            

eficiência, a equidade, a segurança e a transparência dos mercados de valores        

mobiliários, de modo a facilitar o investimento produtivo e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da economia nacional. 
 

Compete, pois, a esta autoridade de supervisão garantir a integridade dos   

mercados de valores mobiliários, designadamente assegurando a sua           

protecção contra manipulação, utilização de informação privilegiada ou 

outros abusos, bem como estimular a respectiva competitividade e eficiência. 
 

Em particular, estão cometidas à CMVM as seguintes funções principais: 

◘ Regulamentação dos mercados de valores mobiliários e das actividades           

financeiras que neles têm lugar; 

◘ Supervisão dos mercados de valores mobiliários e das actividades dos             

intermediários financeiros;  

◘ Fiscalização do cumprimento das obrigações legais que impendem, tanto 

sobre as entidades encarregadas da organização e gestão dos mercados 

de valores, como sobre os intermediários financeiros, entidades          

emitentes e outras entidades; 
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◘ Protecção dos investidores e dos consumidores de serviços financeiros; 

◘ Promoção do mercado nacional de valores mobiliários, contribuindo para 

o seu desenvolvimento e para a sua competitividade no quadro europeu e 

internacional. 
 

(ii) VALORES DA CMVM 
 

No cumprimento da lei e no alcance da sua missão, a CMVM assume como 

valores essenciais a integridade, a equidade, a independência, a                

transparência de actuação, a assumpção de responsabilidades, a procura de 

eficiência e da mais elevada qualidade    possível. É também um valor central 

da instituição a valorização pessoal e profissional dos seus colaboradores. 
 

A integridade da instituição e de cada um dos seus colaboradores é um valor 

fundamental para a CMVM, que deverá materializar-se em condutas          

irrepreensíveis e na prática de exigentes padrões éticos. 
 

A equidade no tratamento de todos os supervisionados, respeita ao              

procedimento do mesmo modo perante todos os agentes económicos que se 

encontrem em situações idênticas. A CMVM deverá assegurar que, na sua 

área de actuação, todos os cidadãos e empresas tenham idêntico tratamento, 

sendo os seus interesses em todos os casos tratados de acordo com o            

estipulado na lei. 
 

A independência da CMVM, enquanto autoridade e agente regulador do      

sistema financeiro, é indispensável ao cabal cumprimento das suas funções. 

Essa independência tem de ser praticada nas decisões que quotidianamente 

são tomadas, as quais devem subordinar-se apenas à lei e assentar            

exclusivamente em juízos autónomos da instituição. 
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A transparência de actuação é outro valor fundamental da CMVM. Esta       

instituição terá de proporcionar informação suficiente, exacta e em tempo 

oportuno sobre os actos por si praticados, de modo a que os seus               

supervisionados e o público em geral possam formular um juízo de valor 

sobre a conformidade destes actos com a legislação vigente, bem como sobre 

a utilização que faz dos recursos. 
 

A assumpção de responsabilidades é outro valor caro à CMVM. Quer a 

CMVM enquanto instituição, quer os seus colaboradores estão cientes de que 

assumem perante os supervisionados e o mercado em geral a responsabilidade 

de cumprir e fazer cumprir a lei, e de assegurar o cumprimento da missão e 

das funções que lhes estão cometidas. 
 

A CMVM é um organismo da administração pública que tem consciência de 

que os recursos são limitados e como tal devem ser usados com a máxima   

eficiência possível. A procura das soluções mais eficazes e a garantia de que 

os custos incorridos são superados pelos benefícios obtidos deve, pois, nortear 

a actuação da CMVM. 
  

A CMVM tem também consciência de que a qualidade da sua intervenção é 

importante para a competitividade internacional do mercado de capitais      

português. A introdução em tempo oportuno das tendências de inovação 

financeira neste mercado apenas será possível se a CMVM tiver uma         

intervenção atempada e qualitativamente adequada na criação dos necessários 

enquadramentos normativos. A CMVM assume como fundamental a procura 

de níveis qualitativos elevados de modo a tornar-se factor de estímulo à 

modernização e competitividade do mercado de capitais português.  
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A CMVM partilha o valor de que as instituições empregadoras são espaços de 

realização pessoal e profissional, onde o desempenho por mérito deve ser o 

critério fundamental de remuneração e de progressão na carreira, e deve      

presidir à organização da estrutura hierárquica em que se baseia a tomada de 

decisões no seio da organização.  
 

(iii) PROGRAMA DE ACÇÃO PLURIANUAL 
 

O presente documento visa constituir-se, para o período do mandato deste 

Conselho Directivo, como um programa de acção da CMVM. Trata-se de um 

programa de acção plurianual, que abrange o período 2006-2010 e que será 

desenvolvido em programas de actividades anuais. Neste programa, a CMVM 

assume publicamente compromissos e objectivos estratégicos de actuação, 

tendo em vista o cumprimento da sua missão e o respeito pelas atribuições e 

limites de actuação que estão legalmente fixados. A análise do cumprimento 

do programa será realizada anualmente e incluída no relatório anual da 

CMVM.  
 

Este programa é elaborado num contexto em que é patente uma crescente  

globalização da intermediação financeira, de que resulta um reforço da      

integração dos mercados de capitais europeus. Este facto não pode deixar de 

ter reflexo no programa de acção da CMVM. Desde logo, importa notar que a 

regulação e a supervisão são actividades crescentemente convergentes e     

harmonizadas, pelo que a actuação desta instituição não pode deixar de ter em 

conta, designadamente, as novas directivas comunitárias, que terão           

necessariamente implicações na regulação e no funcionamento do mercado de 

capitais português. Além disso, o momento actual caracteriza-se pelo grande 

desenvolvimento das transacções transfronteiriças com acesso cada vez mais 
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facilitado aos mercados internacionais; pela tendência de centralização de 

actividades em busca de eficiência; e pela circunstância de se viver num clima 

de inovação crescente de que resulta acrescida concorrência internacional. Por 

conseguinte, no quadro de uma regulação e supervisão crescentemente       

convergentes e harmonizadas, importa criar os ambientes normativos e de 

supervisão que garantam condições de competitividade para os agentes      

económicos nacionais. Está aqui em causa contribuir nos planos da regulação 

e da supervisão para o aumento da competitividade dos mercados nacionais e 

assegurar a sua integridade num contexto cada vez mais internacionalizado. 

Nestes termos, a cooperação internacional não é apenas um desiderato, mas 

tornou-se uma necessidade em áreas cada vez mais vastas, não apenas ao 

nível da regulação, mas também da supervisão e da prevenção da fraude e das 

actuações ilícitas. 
 

Temos consciência de que o momento actual se caracteriza por níveis de   

competitividade internacional nunca antes alcançados e que tal facto coloca à 

autoridade de regulação de um país como Portugal a exigência de uma     

actuação pró-activa, eficiente e eficaz. Por isso, o presente programa de acção 

visa, em última instância, assegurar que a CMVM cumpra a sua missão no 

que à protecção dos investidores e dos consumidores de produtos financeiros 

diz respeito, promovendo a eficiência, a equidade, a segurança e a            

transparência do mercado de valores mobiliários português, de modo a       

facilitar o financiamento do investimento produtivo e contribuir para o     

desenvolvimento sustentável da economia nacional. 
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2. ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA  
    DE ACÇÃO 2006-2010 
 

2.1 EVOLUÇÃO RECENTE DO MERCADO  

      DE VALORES MOBILIÁRIOS PORTUGUÊS 
 

O mercado de capitais português viveu na última década duas fases distintas. 

A primeira, que corresponde à segunda metade dos anos noventa, foi marcada 

por uma evolução positiva do mercado de acções. A segunda, que                

corresponde aos primeiros anos deste milénio, foi uma fase de estagnação e 

de algum retrocesso. Com efeito, se em 1995 a capitalização bolsista       

representava 16% do PIB, esse valor atingiu os 39% em 2005 (excluídas as 

acções emitidas por empresas não residentes), situando-se a um nível não 

muito distante do registado em 1997. A divergência de comportamento entre 

os dois períodos é igualmente patente ao nível dos volumes transaccionados, 

tornando perceptível que ao aumento da liquidez ocorrido no final da década 

de noventa se sucedeu uma fase de pronunciado declínio, seguido de       

estagnação. O volume de transacções cresceu a um ritmo acentuado entre 

1995 e 2000 (cerca de 80% ao ano), mas diminuiu significativamente desde 

essa data (cerca de -12% ao ano). Finalmente, em 2005 o número de empresas 

que estavam admitidas à negociação no principal mercado de bolsa português 

(51) era significativamente menor do que aquele que se registava na segunda 

metade da década de 90 (entre 74 e 81). Há ainda a referir o facto de o       

mercado de obrigações privadas, cotadas em bolsa, ter praticamente          

desaparecido neste período. 
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Para a fase de expansão registada na década de 90 muito contribuíram a    

política de privatizações, a consolidação do desenvolvimento tecnológico, da 

supervisão e da regulação do mercado de valores mobiliários, bem como a 

adesão de Portugal à moeda única e consequente integração financeira. A   

concretização de um intenso programa de privatizações na segunda metade 

dos anos noventa fez chegar ao mercado novas empresas e aumentou o    

número de acções cotadas de empresas já admitidas à negociação. Umas e 

outras encontraram procura, junto de investidores nacionais e estrangeiros.     

A conjugação de oportunidades únicas de investimento, num contexto de    

descida acentuada das taxas de juro e de expansão dos índices accionistas, 

permitiu igualmente captar o interesse desses investidores.  
 

A presente década tem sido fortemente marcada pela desmobilização dos 

investidores na sequência da queda das cotações ocorrida a partir de Março de 

2000. A recessão internacional que se lhe seguiu e a instabilidade política em 

que se tem vivido, aliadas aos escândalos financeiros associados a más        

práticas de governo empresarial registadas em alguns dos países mais      

EVOLUÇÃO DO MERCADO DE BOLSA DE ACÇÕES PORTUGUÊS 

          N.º Emp. Cotadas           CB /PIB [%]        VT/CB [%] 
 
Fonte: Dathis e Eurostat. 
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desenvolvidos, contribuíram igualmente para a redução do dinamismo dos 

mercados de valores mobiliários.  
 

A consolidação empresarial, manifestada em múltiplas operações de fusão e 

aquisição, a que se seguiram por vezes operações de fecho do capital, marcam 

também a evolução registada nos últimos anos. Com efeito, nos anos de 2001 

a 2005 registaram-se 59 operações de saída do mercado e apenas 12 novas 

admissões. O número de ofertas públicas de venda registadas no período foi 

de 15, tendo sido 5 reservadas a trabalhadores e 8 resultado de operações de 

privatização. Pode assim concluir-se que, neste período, também                

condicionado pelo declínio do investimento empresarial, o mercado primário 

de acções não se constituiu como alternativa ao auto-financiamento ou ao 

financiamento por crédito bancário.  
 

Também ao nível das aplicações financeiras, a evolução recente está longe de 

ser consentânea com a mobilização dos investidores de retalho nacionais que 

foi conseguida na década de 90. De facto, verificou-se um ligeiro declínio do 

peso das “acções e outras participações” no total das aplicações financeiras 

dos particulares (que passou de 25,0%, em 1999, para 22,6%, em 2004). 
 

Em outras dimensões do mercado, a divergência de evolução registada entre o 

final da década de 90 e os anos subsequentes não é tão acentuada. Assim, em 

matéria de gestão de activos, o valor líquido global gerido por organismos de 

investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM) e fundos especiais 

de investimento (FEI) passou de 10 639 milhões de euros em 1995, para 21 

558 milhões de euros em 2000 e 28 290 milhões de euros em 2005, o que 

representa uma taxa de crescimento média anual de 15,2% no primeiro       

período e de 5,6% no segundo, e um muito ligeiro acréscimo do seu peso no 



14: LINHAS DE ORIENTAÇÃO E PLANO DE ACÇÃO 2006-2010 

 
total das aplicações financeiras das famílias, de 8,7% para 8,9%, entre 2000 e 

2004.  
 

Ao nível da intermediação financeira, o número de intermediários financeiros 

registados na CMVM diminuiu, sobretudo em resultado de fusões, de 164 em 

1995, para 142 em 2000 e 115 em 2005. Todavia, o número das empresas de 

investimento europeias que actuam ao abrigo da liberdade de prestação de 

serviços aumentou de 626 (em 2000) para 998 (em 2005). 
 

O crescimento do valor gerido pelos OICVM e FEI anteriormente referido 

coincidiu com a canalização para o exterior de uma parcela significativa das 

respectivas aplicações. Com efeito, em 1995 as aplicações em valores      

mobiliários estrangeiros representavam somente 11% da carteira global dos 

fundos de investimento mobiliário nacionais. Volvidos 10 anos, o peso dos 

investimentos em valores mobiliários estrangeiros cotados representa 93% do 

investimento total em valores mobiliários cotados e cerca de 70% do valor 

global gerido pelos fundos de investimento mobiliários nacionais. Esta       

evolução deve-se a uma reafectação das aplicações dos fundos, que a           

institucionalização da moeda única veio acelerar, mas que era já notória na 

sequência do esbatimento das barreiras à livre circulação de capitais no      

contexto internacional. A crescente operacionalidade e segurança de             

circulação dos capitais, derivadas dos desenvolvimentos das tecnologias de 

comunicação, mais não fizeram do que amplificar este processo.              

Simultaneamente, a comercialização, no nosso mercado, de fundos de      

investimento mobiliário estrangeiros expandiu-se progressivamente, dando 

expressão concreta à ideia de que se vive hoje no contexto de um mercado 

global de produtos e de serviços financeiros.  
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Em suma, depois de uma fase de grande expansão e crescimento, o mercado 

português tem vivido um período de relativa estagnação, podendo afirmar-se 

que – pelo menos no que respeita à componente do mercado primário - o    

mesmo não se tem constituído como factor de alavanca do crescimento       

económico nacional. Simultaneamente tem-se verificado um crescimento da 

importância dos instrumentos de investimento colectivo, o qual aliás está em 

consonância com o crescimento da importância dos investidores institucionais 

nos países mais desenvolvidos. De igual modo, é patente que se encontra já 

instituída uma lógica de posicionamento global por parte dos intermediários 

financeiros, sujeitando os agentes económicos    nacionais a uma acrescida 

concorrência, mas proporcionando-lhes também o acesso a mercados          

alargados e permitindo-lhes que estruturem produtos de investimento       

baseados em outros activos que não apenas acções cotadas no mercado    

nacional. 
 

2.2. FACTORES DE DESENVOLVIMENTO DO MERCADO  

       DE VALORES MOBILIÁRIOS PORTUGUÊS 
      

É no referido contexto de crescente internacionalização dos fluxos             

financeiros, de aumento dos fluxos de capitais à escala global e de            

internacionalização das emissões de valores mobiliários que o                 

desenvolvimento futuro do mercado de capitais português tem de ser        

equacionado. Por outro lado, o modelo de crescimento dos anos 90 não é 

replicável, pelo que importa perspectivar factores de desenvolvimento que 

possam induzir um relançamento em todas as vertentes do mercado.  
 

É evidente a existência de espaço para um significativo crescimento do      

mercado português quando se estabelecem comparações com os demais     
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mercados da União Europeia. Em termos do peso da capitalização bolsista no 

PIB, Portugal apresenta-se ao nível dos países com os mais elevados índices 

de desenvolvimento. Porém, se excluído o valor que resulta da admissão à 

cotação de acções estrangeiras, cujo principal mercado de bolsa é também 

estrangeiro, o mercado português figura entre os mercados com mais baixos 

indicadores na zona Euro. Também ao nível das transacções se conclui que o 

mercado português é dos menos líquidos. Quer isto dizer que, em    diversas 

vertentes de análise, o mercado de bolsa português não tem ainda a expressão 

que a dimensão da economia portuguesa justificaria. Subsiste, por isso,     

espaço para crescimento e desenvolvimento, seja pelo alargamento do       

mercado – através da captação de novas emissões – seja pelo aumento das 

transacções.  
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Bolsista 
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Luxemburgo 
Malta 
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Dinamarca 
Suécia 
Finlândia 
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UE (15) 
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160,0 
78,9 
31,1 
75,8 
129,4 
132,5 
16,2 
29,2 
35,0 
32,7 
36,4 
83,5 
80,4 
68,0 

Cap.  
Bolsista 

PIB pm(%) 
2005 

0,8 
2,7 

34,9 
61,1 
141,1 
145,8 
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82,8 

Vol. 
Trans./PIB 

pm (%) 
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0,5 
3,4 

112,4 
80,6 

109,0 
110,0 

4,0 
64,3 
8,6 

30,4 
35,0 

128,4 
135,5 
121,9 

Vol. 
Cap. 

Bolsista 
2005 

5240,7 
- 

4,5 
49,0 
35,0 
28,4 

- 
- 
- 

5,6 
55,1 
60,3 
57,2 
67,5 
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OIC PIB 
pm (%) 

Set. 2005 

[1] 39,4 se excluídas acções emitidas por empresas não residentes 
 

Fonte: FESE EFAMA Comissão Europeia Dathis OMX Exchange: 

DIMENSÃO RELATIVA DOS MERCADOS DE BOLSA EUROPEUS 
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Finalmente, ao nível da institucionalização do mercado, medida pelo peso do 

valor líquido global gerido por organismos de investimento colectivo no PIB, 

embora Portugal se situe acima de países como a Holanda e a Grécia, a     

comparação com as médias da UE(25), UE(15) e Zona Euro mostra que a 

aplicação colectiva de poupanças se encontra ainda claramente abaixo dos 

níveis que podemos considerar normais no quadro europeu. 
 

Daí que, para se assistir a um crescimento do mercado de valores mobiliários 

em Portugal, será necessário, desde logo, que se reúnam esforços e vontades, 

desde os agentes que procuram e oferecem fundos até ao papel decisivo do 

Estado, de modo a levar a uma alteração das estratégias empresariais de 

financiamento. Na verdade, o mercado de capitais nacional, ao já não poder 

contar com um conjunto de privatizações semelhante ao que ocorreu em    

meados da década de 90, tem a sua evolução dependente fundamentalmente 

de outras iniciativas. 
  

O papel do Estado, neste contexto, passará pelo estabelecimento de incentivos 

que favoreçam a utilização de capitais próprios, pelo combate às assimetrias e 

aos défices de informação e pela regulação adequada dos bens e serviços 

públicos, mas também pela repressão dos níveis de informalidade que ainda 

hoje subsistem na actividade económica nacional e pelo desenvolvimento de 

um enquadramento legal e institucional que estimule a inovação financeira.  
 

As entidades gestoras de bolsa, pilar fundamental na oferta de títulos, deverão 

realizar um esforço no sentido da divulgação nacional e internacional das 

empresas listadas, da criação e divulgação de mercados que se coadunem com 

as características das empresas, particularmente um olhar mais atento para as 

PME, complementado com um quadro regulamentar adequado.  
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O sector financeiro, depois de um período de evolução muito positiva em 

determinadas áreas de actividade, designadamente ao nível da gestão de    

organismos de investimento colectivo, da titularização de créditos e do capital 

de risco, deverá agora dar o seu contributo para que as empresas de média e 

pequena dimensão tenham um acesso crescente a capitais próprios através do 

mercado.  
 

Esta conjugação de esforços do sector financeiro com as entidades gestoras de 

mercados e com o Estado, será determinante para o progresso do mercado de 

capitais nacional, seja na vertente de mobilização de novas empresas para os 

mercados, seja no interesse dos investidores para os títulos emitidos. 
 

Um factor positivo à partida é a circunstância de não se terem registado no 

nosso mercado eventos análogos aos registados em outros mercados e que 

foram susceptíveis de abalar a confiança dos investidores. O próprio reforço 

da supervisão no âmbito da transparência e integridade dos mercados         

produziu já resultados que terão contribuído para que a confiança no mercado 

português fosse consolidada. A recente evolução dos indicadores de        

desempenho – tais como os índices accionistas e o volume de transacções – 

denota alguns sinais de recuperação, que todavia necessitam de medidas de 

natureza estrutural para que possam ser sustentáveis.  
 

Num quadro tão competitivo como o actual, o desenvolvimento do mercado 

português e a atracção de novas empresas ao mercado passarão também pela 

dinamização dos diferentes segmentos do mercado de dívida e pelo           

desenvolvimento da actividade de gestão de activos. Neste contexto, o papel 

de uma instituição como a CMVM é fundamentalmente o de assegurar um 

quadro regulador que não asfixie a inovação, garantir uma supervisão que 
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atinja níveis adequados de transparência e protecção dos investidores,         

promover e estimular as boas práticas de governação e contribuir de forma 

pró-activa para as transformações do quadro legal e regulamentar que        

facilitem o acesso e a manutenção no mercado de capitais por parte das 

empresas. 
 

2.3 PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS 
       

No domínio da regulação e da supervisão, os próximos anos irão revelar uma 

tendência para a harmonização e convergência entre os países da União   

Europeia, com vista à criação de um mercado único de serviços financeiros. 

Nesse sentido, perspectiva-se um reforço da cooperação e partilha de       

informação entre autoridades de supervisão nacionais e não nacionais. A     

integridade e a transparência dos mercados financeiros, bem como a adequada 

protecção dos investidores, exigirão esforços acrescidos no domínio da      

cooperação institucional, tanto a nível nacional como internacional. 
 

Os próprios processos de consolidação ou de estabelecimento de parcerias ao 

nível das entidades gestoras de bolsa, por um lado, e de sistemas de          

liquidação e de compensação de valores mobiliários, por outro, após o           

período de desmutualização do final da década de 90, irão exigir um esforço 

redobrado ao nível da regulação, nomeadamente em termos de cooperação 

entre as diferentes entidades reguladoras nacionais. Estes processos são    

essencialmente explicados pela natureza fortemente tecnológica do negócio e 

pela existência de economias de escala significativas, pelo que a dimensão é, 

neste contexto, um factor crítico de sucesso. Ainda no domínio das entidades 

gestoras, as de pequena e média dimensão devem contar com a competição 

proveniente das bolsas dos novos Estados-membros da União Europeia.     
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Esse facto constituirá mais um incentivo ao estabelecimento de parcerias 

entre entidades gestoras no espaço da União Europeia. 
 

No que se refere aos sistemas de liquidação e de compensação, um conjunto 

de ineficiências (escassa concorrência, reduzidas interligações entre sistemas, 

necessidade de recurso a agentes locais) acarreta implicações substanciais ao 

nível dos custos relativamente elevados das operações neles praticadas.     

Estimativas recentes apontavam para que o custo de liquidação e               

compensação de uma transacção europeia fosse nove vezes mais elevada do 

que uma transacção norte-americana, subindo essa relação para 46 no caso de 

transacções transfronteiriças. 
 

Há que garantir, portanto, que os movimentos de concentração ao nível dos 

sistemas infraestruturais dos mercados de valores - sistemas de negociação, 

de liquidação e de custódia -  não se traduzam em verdadeiros obstáculos ao 

desenvolvimento dos mercados de valores mobiliários, pela criação ou      

agravamento dos entraves à concorrência. 
 

Também o processo de fusões e aquisições transfronteiriças ao nível do sector 

empresarial não financeiro irá ter impacto substancial nos mercados         

financeiros. E, neste domínio, as bolsas de menor dimensão da União       

Europeia correrão mais riscos, dado que dependem dum menor número de 

empresas. No sector bancário, o processo de concentração significará um     

factor de concorrência acrescido ao negócio tradicional das bolsas, desde logo 

através da possibilidade de internalização de ordens. 
 

No domínio da política económica, dada a estrutura demográfica e os         

problemas de produtividade com que a UEM se debate, o ambiente será 

necessariamente reformador, designadamente em matérias relacionadas com a 
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segurança social. Tal irá implicar o surgimento de novos instrumentos       

financeiros que permitam aos cidadãos, individualmente, fazer face a novos 

riscos, como sejam os relacionados com a longevidade, o de inflação e o de 

mercado que estarão presentes, com uma importância crescente, na           

determinação dos seus rendimentos após a vida activa. Para além disso, tal 

reforma também irá trazer mais investidores, com menor formação, para os 

mercados financeiros e, embora não seja necessário transformar cada um    

destes novos investidores em peritos financeiros, será fundamental aumentar 

o nível da sua literacia financeira, sendo, em simultâneo, mais exigentes com 

a qualidade da informação que lhes é prestada. Por outro lado, esta poupança 

para a reforma mais elevada tenderá a ser canalizada para o mercado de    

capitais pela via dos investidores institucionais, fundamentalmente fundos de 

investimento, companhias de seguros e fundos de pensões, contribuindo, 

assim, para uma maior importância da actividade da gestão colectiva de      

activos. Este é, pois, um aspecto crucial, quer para a sustentabilidade do nosso 

modelo social quer como factor poderoso de desenvolvimento do mercado de 

capitais, com reflexos necessariamente positivos no financiamento do       

investimento produtivo. 
 

Finalmente, o recurso à utilização de tecnologias de informação e de        

comunicação continuará a ser um factor de desenvolvimento e de inovação 

nos mercados de valores mobiliários, colocando, em simultâneo, novos      

desafios às entidades reguladoras, e exigindo, designadamente, maior          

agilidade na sua actuação. A utilização crescente dessas tecnologias far-se-á 

sentir com particular acuidade ao nível da criação e comercialização de       

produtos financeiros e no relacionamento dos diferentes operadores entre si, 

por um lado, e com os investidores e as entidades reguladoras, por outro 

lado.   



3. OBJECTIVOS DA CMVM  
PARA O PERÍODO 2006-2010 
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3. OBJECTIVOS DA CMVM  
    PARA O PERÍODO DE 2006-2010 
 

A CMVM assume, para o período compreendido entre 2006 e 2010, três 

objectivos fundamentais. Em última instância, a concretização destes       

objectivos visa assegurar a protecção dos investidores, promover a eficiência, 

a equidade, a segurança e a transparência do mercado de valores mobiliários, 

e contribuir para que este mercado seja um factor de modernização e       

desenvolvimento sustentado da economia nacional.  
 

3.1 OBJECTIVO I: GARANTIR A INTEGRIDADE, A CREDIBILIDADE  

E A SEGURANÇA DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
 

Os mercados de valores mobiliários desempenham um papel insubstituível no 

financiamento das economias modernas e, por consequência, no crescimento 

económico. É no mercado primário de valores mobiliários que as empresas e 

o Estado obtêm os recursos financeiros de que carecem, e é no mercado 

secundário que os aforradores encontram condições de eficiência para a      

concretização e o cancelamento das suas aplicações financeiras. Um mercado 

secundário líquido é, por isso, condição indispensável para que o mercado 

primário se constitua como verdadeira fonte de financiamento. Uma           

economia próspera requer um mercado de valores mobiliários a funcionar, nas 

suas diferentes vertentes, de forma eficiente e credível. 
 

Assim, tanto os mercados primários como os mercados secundários de      

valores mobiliários, têm um interesse público que importa preservar. A defesa 

do mercado em si mesmo, enquanto valor autónomo e independente de      

qualquer outro, é um objectivo que a CMVM assume como prioritário. 
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O mercado de valores mobiliários baseia a sua existência e a sua capacidade 

para se desenvolver de forma sustentada na integridade, na credibilidade e na 

segurança. É, pois, objectivo da CMVM assegurar a honestidade dos          

mercados, procurando que a probabilidade de ocorrência de fraudes seja    

mínima, e que quando praticadas tais fraudes, os respectivos processos sejam 

objecto de uma decisão célere, procurando-se, sempre que possível, os meios 

que permitam tutelar adequadamente os interesses dos lesados.. É também 

objectivo da CMVM garantir que o mercado funcione de forma segura, sendo 

mínimos os riscos sistémicos associados aos diversos mecanismos de       

negociação, liquidação e centralização dos valores mobiliários. Por fim, a 

CMVM pretende assegurar que os agentes económicos reconhecem a        

integridade do mercado, confiam na sua segurança e por isso lhe conferem a 

credibilidade necessária para que este desempenhe o seu papel de modo     

eficiente e eficaz. 
 

3.2 OBJECTIVO II: CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE  

E O DINAMISMO DO MERCADO FINANCEIRO PORTUGUÊS. 
 

A crescente integração dos mercados europeus num contexto de globalização 

da actividade tem acentuado a competição entre os mercados de valores 

mobiliários. Num contexto de actividades de regulação e supervisão           

crescentemente convergentes e harmonizadas, de desenvolvimento das      

transacções transfronteiriças, e de acrescida concorrência internacional num 

quadro de permanente inovação, assegurar a competitividade do nosso       

mercado é um elemento essencial de afirmação ou mesmo de sobrevivência 

do mercado português de valores mobiliários.  
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A CMVM está ciente de que a competitividade e o dinamismo do mercado 

português dependem de muitos factores e de muitos agentes económicos, não 

sendo por isso um desiderato cuja concretização dependa exclusivamente (ou 

primordialmente) da sua vontade, nem dos seus esforços. Porém, entende que 

também pode contribuir para este objectivo. 
 

Desde logo, a competitividade e o dinamismo do mercado carecem de        

quadros reguladores transparentes e competitivos. A CMVM deve, pois, 

empenhar-se em proporcionar aos agentes económicos do mercado nacional 

os enquadramentos regulamentares que lhes permitam, sem prejuízo da      

integridade, confiança e segurança do mercado, competir em circunstâncias 

de equidade com os agentes económicos dos outros mercados. 
 

Um pequeno mercado deve evitar potenciais discriminações decorrentes da 

adopção de padrões de regulação e de supervisão não conformes com aqueles 

que representam as melhores práticas internacionais. Quando praticadas por 

pequenos países, práticas e regras diversas das internacionalmente           

dominantes, mesmo que mais eficazes do ponto de vista dos interesses que 

visam tutelar, são susceptíveis de originar discriminações negativas. 
 

A melhor forma de defender as práticas e as regras nacionais, que se têm por 

não menos eficazes do ponto de vista da protecção dos valores essenciais do 

mercado e dos interesses dos investidores, é procurar que essas práticas e 

regras sejam internacionalmente reconhecidas como correspondendo aos mais 

exigentes padrões de regulação e supervisão. Para tal, é necessário que a 

CMVM esteja    presente nos espaços internacionais em que os standards de 

regulação e supervisão são definidos, procurando influenciar os documentos 

em elaboração, tendo em conta os interesses relevantes no mercado            
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português, previamente auscultado. A CMVM tem, por isso, como objectivo 

para 2006-2010 consolidar o seu prestígio internacional, fazer dele uso de 

modo a influenciar os documentos em elaboração nas diferentes instâncias 

internacionais e, em particular, assegurar que as soluções instituídas nas     

directivas europeias salvaguardam os interesses nacionais. 
 

Pretende-se ainda que a CMVM seja um organismo eficaz e eficiente e que tal 

se materialize na sua política de regulação. A adopção de novas regras e     

práticas pelos agentes económicos nacionais implica sempre custos de      

transformação e de adaptação que não devem ser negligenciados. Sem colocar 

em causa os valores essenciais que a regulação do mercado de capitais deve 

visar, o quadro normativo vigente deve evitar que sejam impostos custos de 

regulação desnecessários ou excessivos aos supervisionados. É este tipo de 

preocupações que a CMVM fará reflectir na sua actividade, reanalisando as 

suas práticas e o quadro legal e regulamentar, tendo em vista o aumento da 

competitividade e do dinamismo do mercado financeiro português. 
 

O desenvolvimento do mercado de capitais em Portugal pressupõe também a 

existência de mercados locais competitivos, geridos por entidades que tenham 

em conta as especificidades e as necessidades dos emitentes sedeados no País 

e da comunidade financeira local. É essencial, por isso, que os fenómenos de 

concentração transnacional de entidades gestoras e de mercados assegurem a 

substância e a individualidade dos mercados locais. 
 

Outro aspecto importante para a competitividade do mercado português é a 

busca de maior eficiência ao nível dos sistemas de pós-negociação, cujas     

entidades gestoras actuam geralmente como prestadores únicos, de modo a 

reduzir os custos dos seus utilizadores directos e indirectos e a manter ou 
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melhorar os níveis de serviço.  
 

A evolução das estruturas de propriedade e governação das entidades gestoras 

dos sistemas de liquidação e compensação merecerão igualmente toda a     

atenção da CMVM, através da utilização dos instrumentos regulatórios ao seu 

dispor.  
 

3.3 OBJECTIVO III: ASSEGURAR A DEFESA DOS INVESTIDORES ENQUANTO 

AFORRADORES E CONSUMIDORES DE SERVIÇOS FINANCEIROS 
 

Em torno do mercado de valores mobiliários gravitam múltiplos agentes    

económicos privados, todos eles titulares de interesses respeitáveis.       

Incluem-se neste âmbito, designadamente, as entidades gestoras de mercados 

e de sistemas de centralização e liquidação de valores mobiliários, as         

entidades emitentes, os intermediários financeiros (nas suas diferentes facetas 

e variantes), as múltiplas classes profissionais e os investidores, tanto os      

institucionais, como os particulares. 
 

Porém, a situação destes agentes económicos é muito diversa no que diz     

respeito à capacidade de tutela e de defesa dos seus próprios interesses. Os 

investidores, e especialmente os investidores particulares, têm menos        

informação e menor capacidade de interpretação dessa informação que as 

entidades emitentes, os intermediários financeiros e a generalidade dos 

demais agentes. A CMVM deve, por isso, empenhar-se na defesa dos         

interesses dos investidores, por estes estarem mais sujeitos a assimetrias de 

informação e terem menores condições perante potenciais abusos que a      

existência de tal assimetria proporciona.  
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A defesa dos investidores deve passar por uma dupla vertente: quer enquanto 

titulares de direitos de propriedade e de direitos de investimento, quer 

enquanto clientes dos intermediários financeiros e de outros prestadores de 

serviços financeiros. É por isso objectivo da CMVM garantir que os         

investidores não institucionais não são discriminados face aos demais e que, 

enquanto consumidores de produtos e serviços financeiros, todos os          

investidores não são objecto de abuso ou de fraude. 
 

É assim necessário criar as condições para que a tomada de decisões pelos 

investidores, particularmente os não institucionais, seja mais informada e, 

consequentemente, mais responsável. Por um lado, deve ser promovida a 

existência de mais informação e de melhor qualidade – seja dos emitentes e 

dos intermediários financeiros, seja da própria CMVM - essencial para que os 

investidores fundamentem o seu julgamento sobre um activo financeiro, um 

emitente, ou um intermediário financeiro. Por outro lado, a formação dos 

investidores não deve ser descurada. Uma melhor formação dos investidores, 

particularmente dos não institucionais, permitir-lhes-á processar melhor a 

informação disponível e, por conseguinte, uma melhor compreensão do     

funcionamento dos mercados, dos instrumentos financeiros e dos seus      

agentes. Neste quadro de preocupações, a CMVM propõe-se desenvolver 

actividades com vista à educação/formação dos investidores, de modo a 

potenciar, também, a sua participação mais efectiva nas discussões             

relacionadas com as opções para os mercados de capitais. 
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4. LINHAS DE ACÇÃO 
 

4.1 OBJECTIVO I: GARANTIR A INTEGRIDADE, A CREDIBILIDADE  

E A SEGURANÇA DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
 

Na prossecução deste objectivo a CMVM espera continuar a desenvolver e 

aprofundar as melhores práticas quer de organização interna, quer de         

regulação e supervisão. Os objectivos são o aumento da eficiência e eficácia 

da luta contra os crimes de abuso de mercado, a defesa da transparência, o 

adequado comportamento dos intermediários financeiros e uma intermediação 

financeira de qualidade. O fomento de boas práticas de governação das     

sociedades abertas e de transparência das posições accionistas são também 

elementos centrais para a credibilidade do mercado e a defesa dos             

investidores.  
 

RESULTADO ESPERADO I.1: Melhoria do grau de cumprimento das regras, 

boas práticas e padrões, princípios e recomendações aplicáveis. 

◘ Exigir, às entidades gestoras de mercados e sistemas, o cumprimento de 

condições de organização e estrutura que confiram garantias de          

qualidade e modernidade na prestação de serviços, bem como a       

observância de padrões elevados de transparência, assim como               

o cumprimento das responsabilidades de fiscalização e de                  

acompanhamento do mercado que impendem sobre tais entidades; 

◘ Exigir, aos intermediários financeiros e aos outros agentes que intervêm 

nos mercados, o cumprimento de condições de organização e estrutura 

que confiram garantias de qualidade e modernidade na prestação de    

serviços, bem como a observância de padrões elevados de integridade e 

transparência; 
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◘ Prevenir a ocorrência de irregularidades no exercício das actividades de 

intermediação financeira e acompanhar adequadamente a correcção das 

situações daquele tipo identificadas; 

◘ Acompanhar as transacções que são realizadas nos mercados nacionais 

no intuito de garantir que estes funcionam com regras e com           

mecanismos que permitam a intervenção dos investidores em condições 

de eficiência e de igualdade de oportunidades, de modo a que os preços 

sejam correctamente formados; 

◘ Estimular a adopção de processos técnicos e tecnológicos que induzam 

a uma acrescida eficiência e segurança dos sistemas de negociação, 

liquidação, compensação e centralização de valores mobiliários que   

servem o mercado português; 

◘ Desenvolver os modelos de avaliação de risco existentes e criar novos 

modelos de avaliação, em articulação, desde logo, com o Banco de    

Portugal, de forma a permitir identificar e gerir mais rapidamente os   

riscos emergentes das actividades de intermediação financeira; 

◘ Supervisionar, no local, as entidades reguladas, nomeadamente o modo 

de comercialização dos instrumentos financeiros, com base em modelos 

de avaliação de risco; 

◘ Diversificar, em complemento da supervisão presencial, as abordagens 

de supervisão que permitam acompanhar em permanência a actividade 

dos intermediários financeiros; 

◘ Implantar rotinas de contacto e de troca de informação com entidades 

congéneres. 
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RESULTADO ESPERADO I.2: Detecção e punição atempadas do                

incumprimento das normas legais e regulamentares. 

◘ Identificar, investigar e decidir rapidamente, aplicando as sanções      

adequadas ou comunicando os factos às autoridades judiciárias         

competentes, os processos relativos a actividades fraudulentas            

praticadas, de modo a assegurar que o mercado não é objecto de fraude, 

abuso de informação privilegiada, manipulação ou outras práticas       

abusivas; 

◘ Reforçar o papel do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e 

articular com outras autoridades de supervisão no domínio do combate à 

fraude financeira; 

◘ Cooperar com as entidades judiciárias e de investigação criminal na    

descoberta da verdade material, para que haja uma efectiva punição das 

práticas criminosas e fraudulentas praticadas contra os interesses de 

investidores portugueses quer em mercados nacionais quer em mercados 

localizados fora da jurisdição da CMVM; 

◘ Fomentar o conhecimento das realidades jurídico-económicas dos     

mercados de valores mobiliários pelos operadores judiciais; 

◘ Estudar e promover a adopção de mecanismos que, em caso de fraude, 

permitam à CMVM e às restantes autoridades nacionais aplicar sanções 

com celeridade; 

◘ Melhorar os mecanismos de compensação das vítimas de práticas      

abusivas por parte dos intermediários financeiros e outros agentes do 

mercado; 

◘ Publicitar, com carácter regular, as violações da lei detectadas e as    

sanções aplicadas; 
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◘ Estabelecer mecanismos de articulação e cooperação com as comissões 

de valores mobiliários estrangeiras no intuito de a) combater as       

actuações fraudulentas praticadas nos mercados nacionais por agentes 

não residentes em Portugal ou em mercados estrangeiros por agentes 

económicos sujeitos à jurisdição da CMVM; b) investigar e penalizar as 

fraudes praticadas contra os interesses dos investidores portugueses em 

mercados estrangeiros, ou em território nacional por intermediários 

financeiros não residentes; 

◘ Promover práticas comuns e consistentes de tomada de decisão e de 

imposição do cumprimento das regras a nível da UE; 

◘ Fomentar a criação de mecanismos alternativos de resolução de         

conflitos, através dos quais os investidores e consumidores de produtos 

financeiros possam ver resolvidos os seus litígios com outros agentes do 

mercado de forma célere e economicamente acessível. 
 

4.2 OBJECTIVO II: CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE  

E O DINAMISMO DO MERCADO FINANCEIRO PORTUGUÊS 
  

A prossecução de políticas de regulação eficientes e alinhadas pelos melhores 

padrões internacionais, em que se acentue a adopção do princípio de           

ponderação dos custos e benefícios não só na aprovação de nova               

regulamentação mas também na análise da regulamentação já existente, é um 

resultado desejável das várias iniciativas neste domínio. Em particular, estas 

terão também em vista reequilibrar o actual modelo de supervisão no sentido 

de aliviar os mecanismos e actos de controlo ex ante (registos, autorizações, 

etc.) e de reforçar a supervisão contínua, sem afectar o nível de regulação   

global do sistema. 
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RESULTADO ESPERADO II.1: Assegurar que as leis e regulamentos promovem 

a competitividade, são claras e flexíveis e não impõem custos desnecessários 

 a) Organização e processos internos da CMVM e relação com o mercado 

◘ Melhorar a coordenação interna do processo regulatório,              

centralizando a sua coordenação e aumentando a colaboração entre 

as diversas unidades orgânicas no processo de elaboração de        

normas, na análise da informação e na disseminação da informação; 

◘ Rever regulamentos e instruções de modo a diminuir ou mesmo    

eliminar a necessidade de reportes em papel, usando as vantagens 

decorrentes do desenvolvimento tecnológico e da circulação de 

documentos por via electrónica; 

◘ Fundamentar todas as iniciativas regulamentares tendo em conta o 

custo/benefício da nova regulamentação e a avaliação do risco a 

prevenir; 

◘ Completar o processo de disponibilização no website da CMVM de 

informação sistematizada e organizada em mapas e “check-lists” de 

apoio à apresentação de processos e envio de comunicações, de 

molde a proporcionar aos agentes do mercado o acesso fácil, rápido 

e a baixo custo à informação sobre todos os elementos necessários à 

apresentação de pedidos ou ao cumprimento de deveres; 

◘ Reapreciar, de acordo com as linhas de orientação indicadas, os 

mecanismos e actos de controlo a priori (registos, averbamentos, 

autorizações, dispensas, etc.), tendo em vista a sua substituição, na 

medida do possível, por instrumentos de mera comunicação prévia 

ou equivalentes conjugados com o reforço e/ou a introdução de 

novas formas de supervisão contínua e ex post; 
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◘ Aumentar a eficácia e a eficiência da CMVM, nomeadamente      

através da racionalização das práticas de supervisão e da instituição 

de práticas e de mecanismos orientados à desburocratização da    

actividade da instituição; 

◘ Auditar o funcionamento da CMVM, visando identificar, ao nível 

dos processos internos e da regulamentação e da informação         

exigida, factores de burocracia, e propor as adequadas medidas de 

resolução; 

◘ Procurar uma cada vez maior adequação entre as taxas e os custos 

de supervisão; 

◘ Agilizar os actos jurídicos que devem ser praticados pelas empresas 

no âmbito da sua actividade; 

◘ Possibilitar, até ao limite do possível, o cumprimento das               

formalidades perante a CMVM por via electrónica; 

◘ Estabelecer recomendações sobre “Corporate Governance”           

diferenciadas de acordo com a dimensão das empresas; 

◘ Racionalizar a supervisão através da maior responsabilização de 

entidades privadas com funções de controlo; 

◘ Desenvolver a auscultação regular dos intervenientes no mercado 

em ordem a melhor ter em conta os seus interesses e preocupações; 

◘ Articular com outras entidades de supervisão nacionais no sentido 

de eliminar espaços de sobreposição de tarefas indutoras de        

ineficiência e de consumo excessivo de recursos. 
 

b) Propostas de alteração do quadro normativo 

 - Entre outras, adoptar as seguintes iniciativas: 
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◘ Propor ao Governo as alterações legislativas que se mostrem       

adequadas à minimização dos custos inerentes à aquisição e      

manutenção da qualidade de sociedade aberta, de modo a estimular 

a abertura do capital e a desincentivar as operações de sentido     

contrário; 

◘ Propor ao Governo a simplificação do regime jurídico da              

titularização de créditos, designadamente através da redução a um 

só acto do processo de constituição e registo das entidades           

cessionárias e da limitação das exigências de auditoria; 

◘ Propor a adopção de medidas especiais que incentivem o          

investimento em acções admitidas à cotação na sequência de ofertas 

públicas iniciais de empresas de pequena e média dimensão; 

◘ Propor a alteração das normas relativas à organização e requisitos 

para a criação de     mercados de modo a estimular o surgimento de 

alternativas competitivas aos mercados regulamentados; 

◘ Propor a diferenciação de exigências decorrentes da natureza de 

sociedade aberta em    função da dimensão das empresas; 

◘ Contribuir para a eliminação de obstáculos fiscais e jurídicos à      

aplicação das Normas Internacionais de Contabilidade IAS/IFRS     

às contas individuais, evitando a exigência de uma dupla              

contabilidade; 

◘ Redefinir o modelo de responsabilidade, supervisão e                   

sancionamento na fraude na prestação de informação financeira, 

envolvendo uma maior intervenção nas sociedades abertas que 

optem por não admitir à negociação em mercado regulamentado os 

valores mobiliários emitidos; 
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◘ Propor as alterações normativas que se afigurem necessárias para a 

redução do número de autorizações e registos de supervisão, nos 

casos em que os interesses do mercado e dos investidores fiquem 

bem acautelados por métodos de supervisão contínua ou a            

posteriori. 
 

c) Propostas de ajustamento do quadro fiscal 

  - Entre outras, adoptar as seguintes iniciativas: 

◘ Propor a criação de incentivos à oferta de acções por empresas de 

pequena e média dimensão, designadamente assegurando um      

quadro fiscal que torne atractiva a realização de ofertas públicas    

iniciais e a manutenção no mercado; 

◘ Propor a criação de incentivos à procura, por parte de investidores 

institucionais e individuais, de valores mobiliários emitidos por 

empresas de pequena e média dimensão; 

◘ Estudar e propor medidas que contribuam para a não discriminação 

contra os capitais   próprios; 

◘ Propor ao Governo os ajustamentos necessários ao quadro fiscal 

dos instrumentos de   titularização de créditos, de molde a torná-lo 

competitivo face a mercados concorrentes e contribuir assim para a 

retenção em Portugal do segmento obrigacionista que normalmente 

lhe está associado. 
 

d) Avaliar o enquadramento normativo interno e internacional 

◘ Reapreciar, ex-post, para além da avaliação ex ante de custos e 

benefícios das intervenções normativas em preparação, a            

regulamentação e a legislação do mercado de capitais à luz de crité-

rios de eficiência, ponderando custos e benefícios inerentes; 
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◘ Avaliar o impacto da transposição de Directivas comunitárias na 

competitividade do mercado português, contribuindo para a       

reflexão, em termos comunitários, sobre a sua revisão quando tal se 

mostre justificado. 
 
RESULTADO ESPERADO II.2: Leis e regulamentos alinhados pelos melhores 

padrões internacionais 

 - Entre outras, adoptar as seguintes iniciativas: 

◘ Propor ao Governo os diplomas necessários e aprovar os            

regulamentos subsequentes de transposição da Directiva sobre    

Mercados de Instrumentos Financeiros, em articulação com o      

Banco de Portugal e no âmbito do Conselho Nacional de          

Supervisores Financeiros (CNSF), introduzindo na realidade       

jurídica nacional os novos conceitos de mercado   regulamentado, 

sistema de negociação multilateral e internalização sistemática, bem 

como os novos deveres de transparência e as novas condições de 

execução de ordens, de outsourcing e de gestão de mercados e      

sistemas; 

◘ Propor ao Governo os diplomas necessários e aprovar os            

regulamentos subsequentes de transposição da Directiva sobre 

Transparência, introduzindo na realidade jurídica nacional as novas 

regras de prestação de informação financeira, de comunicação de      

participações qualificadas e de disseminação e armazenamento de 

informação; 

◘ Propor ao Governo os diplomas necessários e aprovar os            

regulamentos subsequentes de transposição da Directiva sobre 

Auditoria, em articulação com as outras entidades de supervisão do 
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sistema financeiro, no âmbito do CNSF, e com a Ordem dos            

Revisores Oficiais de Contas, introduzindo na realidade jurídica 

nacional as novas regras sobre os deveres dos Revisores Oficiais de 

Contas/Auditores, sobre a auditoria de grupos económicos, sobre a 

independência e a supervisão da profissão; 

◘ Participar nos trabalhos do CESR, de modo a ajudar a definir os 

padrões da regulação e supervisão da União Europeia, e a defender 

os interesses nacionais; 

◘ Participar nos trabalhos da IOSCO/OICV e de outros “fora”       

internacionais, de modo a ajudar a definir os padrões da regulação e 

supervisão internacional, tendo em vista garantir que o mercado 

português acompanha e influencia o estado da arte ao nível da    

regulação; 

◘ Disponibilizar permanentemente materiais de informação sobre a 

participação da CMVM nos “fora” internacionais; 

◘ Analisar e propor as medidas normativas ou recomendatórias      

relativas à governação dos agentes do mercado; 

◘ Ampliar a transparência das decisões interpretativas da CMVM, 

através do acréscimo de aprovação de pareceres genéricos sobre as 

normas que se mostrem carecidas de      esclarecimento; 

◘ Propor ao Governo os diplomas necessários para a transposição das 

alterações às 4.ª e 7.ª Directivas comunitárias em matéria de     

governo das sociedades.  
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4.3 OBJECTIVO III: ASSEGURAR A DEFESA DOS INVESTIDORES  

ENQUANTO AFORRADORES E CONSUMIDORES DE SERVIÇOS FINANCEIROS 
  
Investidores com acesso a mais e melhor informação e dotados de           

conhecimentos que lhes permitam formular as perguntas certas tomam       

decisões mais informadas e mais responsáveis. São também capazes de se 

proteger melhor contra a fraude e a decisão precipitada. A CMVM            

desenvolverá um conjunto de acções que visam a promoção da qualidade da 

informação financeira, assente no controle da informação reportada e nos     

sistemas de auditoria e de controlo dos riscos, para reforço da confiança e da 

aproximação do mercado às empresas e aos investidores. Será também       

definido e desenvolvido um plano de formação virado para todos os agentes 

do mercado, particularmente os investidores não institucionais. 
 

RESULTADO ESPERADO III.1: Tomada de decisões mais informadas e mais 

responsáveis 

◘ Reformular o sector de estatísticas da CMVM, tornando-o um elemento 

de informação e apoio ao mercado mais efectivo; 

◘ Exigir a disponibilização atempada, pelas entidades emitentes, de    

informação de qualidade em condições de igualdade para todos os 

investidores; 

◘ Assegurar uma aplicação consistente e fiscalizar com rigor a informação 

financeira preparada e divulgada de acordo com as Normas               

Internacionais de Contabilidade IAS/ IFRS; 

◘ Exigir a disponibilização atempada, pelos principais accionistas das 

sociedades cotadas, da informação relevante de que sejam fonte em    

condições de igualdade para todos os investidores; 
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◘ Institucionalizar mecanismos independentes de supervisão da qualidade 

do trabalho dos auditores e dos revisores, que obedeçam aos padrões 

recomendados pela IOSCO e que sejam factores de melhoria da        

qualidade do trabalho dos revisores e dos auditores; 

◘ Apoiar e promover a qualidade da informação e dos meios utilizados na 

intermediação       financeira, para reforço da confiança e como modo de 

aproximação do mercado de capitais aos cidadãos; 

◘ Assegurar a transparência e induzir a competitividade das comissões de 

guarda e de transacção de títulos nomeadamente através da publicação 

obrigatória no website da CMVM de todas as comissões praticadas 

pelos intermediários financeiros e da disponibilização de um mecanismo 

de simulação do custo efectivo suportado pelos investidores; 

◘ Assegurar a transparência das comissões cobradas pelos fundos de 

investimento através da disponibilização de um simulador da               

rendibilidade efectiva dos fundos no website da CMVM e de um registo 

histórico das comissões efectivamente praticadas; 

◘ Propor ao Governo, seja no contexto da transposição das Directivas 

antes enunciadas, seja em outros contextos de natureza legislativa, a 

adopção das regras que se mostrem necessárias a assegurar a protecção 

dos interesses legítimos dos consumidores de produtos financeiros, e em 

especial dos investidores não institucionais que canalizam as suas      

poupanças para o mercado de valores mobiliários; 

◘ Manter e desenvolver os mecanismos de audição de queixas e de       

reclamações dos investidores, bem como novos modelos de defesa com 

vista ao ressarcimento de prejuízos; 
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◘ Contribuir para que sejam asseguradas aos investidores as vantagens 

decorrentes da concorrência entre os agentes do mercado,                 

designadamente impedindo a formação de barreiras indevidas à entrada 

de novos membros; não permitindo que sejam concretizadas práticas de 

negociação inadequadas que favoreçam alguns utentes dos mercados em 

desfavor de outros; e rejeitando as práticas de mercado que não          

assegurem o justo tratamento de ordens e a fiabilidade dos processos de 

formação dos preços. 
 

RESULTADO ESPERADO III.2: Dotar os investidores de formação financeira 

acrescida 

◘ Desencadear acções que contribuam para a formação, educação e     

informação dos investidores, em particular dos não profissionais; 

◘ Disponibilizar permanentemente materiais de informação, em suportes 

modernos e acessíveis aos consumidores de produtos financeiros, sobre 

as funções e a utilidade dos mercados; 

◘ Melhorar a página de Internet da CMVM, de forma a facilitar o acesso à 

informação, expandir o uso de tecnologias que permitam aos             

investidores obter respostas prontas às suas questões, dúvidas e queixas, 

◘ Desenvolver o debate e a formação nas novas áreas e nos novos produtos 

do mercado de capitais, nomeadamente daqueles destinados à aplicação 

de poupança para a reforma; 

◘ Estreitar as relações com ordens profissionais e outras entidades        

representativas de sectores de actividade económica com vista à          

promoção de mecanismos de protecção e educação do    investidor; 

◘ Analisar regularmente os dados relacionados com reclamações e queixas 

dos investidores, de forma a identificar tendências e alimentar o          

programa de formação dos investidores. 
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RESULTADO ESPERADO III.3: Fiscalização mais actuante e mais visível 

◘ Incrementar, com base nos modelos de avaliação de risco definidos, as 

acções de supervisão comportamental e tornar mais célere a conclusão 

dos respectivos processos, como forma de tutelar preventivamente os 

interesses dos consumidores de produtos e de serviços financeiros; 

◘ Orientar a supervisão para a prevenção do risco que possa pôr em causa 

os interesses dos    investidores e a segurança das poupanças bem como a 

confiança dos investidores no mercado e suas instituições. 
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5. ORGANIZAÇÃO INTERNA E RECURSOS 
 

A prossecução dos objectivos definidos e o desenvolvimento das linhas de 

acção elencadas pressupõem uma instituição preparada. As metas definidas 

quantitativa e qualitativamente, serão alcançadas em função da forma como a 

instituição se organiza e gere os recursos que tem à sua disposição. 
 

5.1 ESTRUTURA ORGANIZATIVA 
     

A actual estrutura departamental da CMVM foi implantada em 2000 e        

parcialmente reajustada em 2004. A procura de níveis acrescidos de         

desempenho é, porém, uma preocupação e uma obrigação da CMVM, pelo 

que a estrutura organizativa da instituição deve estar permanentemente       

adequada àquele objectivo. Assim, no período 2006-2010 serão feitos os 

necessários reajustamentos à estrutura existente, procurando optimizar a      

utilização dos recursos disponíveis e introduzir as novas valências que a     

aplicação do presente plano de acção imponha ou que resultem de novas    

competências da CMVM. 
  

A necessidade do reforço da coordenação interna entre os diversos           

departamentos é exigida pela necessidade de um tratamento integrado e    

transversal de processos, tirando partido de sinergias e evitando              

sobreposições, potenciando a simplificação dos processos sem perda de rigor 

no seu tratamento. 
 

Pretende-se que o Gabinete de Auditoria Interna (GAUDI), recentemente 

implantado, tenha um papel relevante na desburocratização e no estímulo à 

simplificação de processos. 
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5.2 RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 
      

A política a prosseguir nesta área terá como objectivo ter colaboradores         

qualificados e motivados. 
 

No que respeita à qualificação, trata-se de reforçar a política de formação    

contínua, quer em termos de especialização técnica nas matérias relacionadas 

com a actividade da CMVM, quer em termos organizacionais. O reforço da 

qualificação deve também prosseguir um objectivo de polivalência dos      

quadros da CMVM, que permita uma adequada e regular mobilidade interna 

dos colaboradores e dirigentes, sem perda da necessária eficácia e eficiência 

da organização. Serão assim exigidos elevados níveis de tecnicidade, de ética 

profissional, a par do desenvolvimento de uma cultura organizacional. 
 

Ainda no plano da formação constitui uma componente importante a partilha 

de experiências com outras instituições congéneres. 

 

A motivação dos quadros assentará numa cada vez mais rigorosa avaliação de 

desempenho, aliada a um sistema de incentivos adequado. A avaliação de 

desempenho contemplará todos os colaboradores e dirigentes, bem como cada 

uma das unidades orgânicas. Tomar-se-á como ponto de partida um           

levantamento da actual realidade da instituição em ordem a uma                

reestruturação de carreiras e à redefinição do sistema de incentivos. 

 

Os processos de recrutamento obedecerão a elevados critérios de exigência e 

transparência. 

 

 



ORGANIZAÇÃO INTERNA E RECURSOS: 47 

 
Em obediência a princípios de rigor na gestão dos recursos financeiros à      

disposição da CMVM, promover-se-ão mecanismos de controlo de execução 

orçamental com imputação de custos por centros de actividade, retirando daí 

as necessárias consequências em termos de avaliação de custo/benefício. 
 

Por outro lado, manter-se-á com carácter periódico a análise da estrutura das 

taxas de supervisão e a sua adequação aos custos da actividade da CMVM. 
 

5.3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
       

Um vector de evolução desejável consiste na maximização da eficiência ao 

nível da circulação interna da informação, tarefa onde assume particular 

importância a disponibilização de ferramentas de análise, pesquisa de dados e 

geração de relatórios. Nesse âmbito, destaca-se a Intranet, actuando ao nível 

da estrutura de partilha de conhecimento, procurando agilizar o acesso à 

informação interna; e a Extranet, onde há uma preocupação em melhorar os 

interfaces de transferência de informação entre as entidades intervenientes no 

mercado e a CMVM. Toda esta rede de dados e interfaces de comunicação 

carece de manutenção permanente, nomeadamente ao nível da gestão, do 

estudo de novas soluções e dos aspectos de segurança. Perspectivam-se novos 

desenvolvimentos no processo de circulação electrónica dos documentos     

produzidos internamente e a tendencial eliminação da informação em suporte 

papel. 
  

Nesta sede, constitui objectivo da CMVM prosseguir a implantação de um 

sistema de informação integrado em todas as áreas de suporte da CMVM, 

incluindo a gestão administrativa e financeira, a contabilidade analítica e a 

gestão de projectos. 
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Em síntese, a CMVM deverá, mais do que acompanhar a evolução              

tecnológica dos sistemas de informação, estimular a sua utilização por parte 

dos diferentes agentes intervenientes no mercado de valores mobiliários. 
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