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Prioridades da CMVM em 2019
esforço para prestarmos um serviço público de maior qualidade e com mais
valor para a sociedade, cumprindo assim a nossa missão, determina-nos a
ser cada vez mais concretos, previsíveis e transparentes nos objetivos e
prioridades que assumimos perante supervisionados, investidores e a
sociedade em geral.

Este desígnio de transparência e concretização de prioridades constitui, a nosso ver, um

contributo para a estabilidade e eficiência do funcionamento dos mercados de capitais em
Portugal, na medida em que permite o alinhamento progressivo da conduta dos
nossos supervisionados com aquelas que identificamos, perante os riscos detetados e o
conhecimento adquirido no exercício da supervisão, como prioridades a serem endereçadas.
A disponibilização de informação relevante, e em particular de prioridades e medidas de ação,
alinha expectativas no mercado, aumenta a previsibilidade e reforça o compromisso que
assumimos com todos com vista a promover mercados eficientes, justos e dinâmicos.

Em 2019 damos mais um passo nesse sentido, publicando além de três objetivos gerais da

CMVM, sete prioridades e um vasto conjunto de atividades que, concretizando aquelas
prioridades, acreditamos que darão um contributo relevante para o cumprimento da nossa
missão.
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Missão e estratégia
Na CMVM, tal como definido nos estatutos, temos por missão garantir a “regulação e
supervisão dos mercados de instrumentos financeiros, bem como das entidades que neles
atuam”, sendo-nos endereçadas cinco atribuições específicas:
1. “Regular e supervisionar os mercados de instrumentos financeiros, promovendo
a proteção dos investidores”;
2. “Assegurar a estabilidade dos mercados financeiros, contribuindo para a
identificação e prevenção do risco sistémico”;

3. “Contribuir para o desenvolvimento dos mercados de instrumentos financeiros”;
4. “Prestar informação e apoio aos investidores não qualificados”;
5. “Coadjuvar o Governo e o respetivo membro responsável pela área das finanças, a
pedido destes ou por iniciativa própria, na definição das políticas relativas aos
instrumentos financeiros, respetivos mercados e entidades que nestes intervêm”.

Linhas de orientação estratégica 2017-2021
Foi com base na missão e atribuições definidas para a CMVM, que o atual Conselho de
Administração definiu, no início de 2017, quatro linhas de orientação estratégica até 2021,
que têm guiado a nossa atuação. Assim, temos vindo a trabalhar para promover:
1. Regulação simples, objetiva, clara e proporcional que promova a proteção do
investidor e estimule a competitividade e eficiência dos mercados;
2. Supervisão e enforcement focados, preventivos, tempestivos e consequentes, que
assegurem a integridade e a credibilidade dos mercados;

3. Inclusão financeira e acesso à informação pelo investidor para a tomada de
decisão consciente e responsável;
4. Relacionamento com stakeholders e prossecução da missão, com uma organização
capacitada, eficaz, ágil, transparente, eficiente e dotada dos melhores profissionais.
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Objetivos e prioridades
A partir de 2019, e enquadrado no esforço permanente de refinação e exigência crescente
com a qualidade da gestão e com o compromisso com supervisionados, investidores e
sociedade, decidimos estabelecer três grandes objetivos, suportados em sete prioridades, que
respondem às linhas de orientação estratégica do mandato e estão já vertidos nos objetivos
de todas as unidades orgânicas da CMVM para 2019.

Os três objetivos
1. Apurar os modelos e práticas de supervisão para melhor defesa
e serviço ao investidor;
2. Contribuir ativamente para o desenvolvimento e diversificação do mercado
e para a estabilidade do sistema financeiro;
3. Promover a confiança, a responsabilidade social e a sustentabilidade
nas instituições do mercado de capitais e da CMVM.

As sete prioridades
1. Reforço e apuramento da supervisão;
2. Melhor serviço, maior proximidade e melhor comunicação;
3. Regulação mais simples, enforcement mais eficaz;
4. Desenvolvimento do mercado e adesão responsável à inovação;
5. Preparar Portugal para desafios da UE, nomeadamente Brexit
e a União dos Mercados de Capitais;
6. Integração de princípios de sustentabilidade na atuação da CMVM;
7. Capacitação enquanto organização.

Para os atingir, o Conselho de Administração da CMVM elegeu um conjunto de atividades que
devem ser implementados ao longo de 2019 e que contribuirão de forma decisiva para os
objetivos propostos.
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Objetivos
para que
contribuem
mais

Principais
stakeholders
afetados

Resultado
pretendido

Objetivo 2

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 1

Emitentes,
auditores,
gestoras de
ativos,
intermediários
financeiros,
investidores,
advogados,
público em geral

Emitentes,
auditores,
entidades
gestoras
de ativos
e
intermediários
financeiros

Objetivo 1

Informação
recíproca clara,
útil e frequente
e melhores níveis
de serviço no
atendimento ao
público e a
supervisionados,
para uma relação
mais próxima e
útil com todos os
grupos de
interesse
da CMVM

Melhor
comunicação,
maior
proximidade

Uma utilização mais
eficiente,
previsível e rápida
da informação de
supervisão,
incluindo
a explicitação
de prioridades
e orientações
de supervisão,
e a agilização de
prazos de resposta,
atendendo aos riscos
e necessidades
do mercado

Reforço
e apuramento
da supervisão

Objetivo 3

Objetivo 2

Emitentes,
auditores,
entidades
gestoras
de ativos
e intermediários
financeiros,
investidores,
advogados

Promover um
enquadramento
regulatório mais
claro,
atualizado e
eficaz e
fortalecer a
atividade
sancionatória da
CMVM, garantindo
decisões mais
rápidas

Simplificação
da regulação,
enforcement mais
eficaz
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Objetivo 3

Objetivo 2

Empresas
emitentes,
startups,
entidades
gestoras
de ativos,
intermediários
financeiros,
investidores

Facilitar
o financiamento
das empresas no
mercado de
capitais ao
reduzir custos
para os emitentes,
acompanhar
a inovação
e o aumento do
conhecimento
sobre áreas
e riscos
emergentes

do mercado
e adesão
à inovação

Objetivo 3

Objetivo 2

Investidores e
entidades
estrangeiras,
congéneres
e organizações
internacionais

Acompanhar a proposta de revisão do
modelo de supervisão
financeiro europeu e
preparar a
supervisão nacional
em conformidade

Afirmar Portugal
enquanto destino de
entidades que se
deslocalizem devido
ao Brexit e como
membro relevante e
promotor da União
dos Mercados de
Capitais europeu.

Contributo
numa UE pós-Brexit e
para união do mercado de capitais

Objetivo 3

Objetivo 2

Emitentes,
auditores,
gestoras
de ativos e
Intermediários
financeiros,
investidores,
advogados,
público em geral

Integração de
princípios
ambientais,
sociais e de
bom governo das
sociedades nas
decisões dos
agentes de
mercado, bem
como nas
práticas de
gestão da CMVM

Integração
de princípios de
sustentabilidade na
gestão/atuação

Objetivo 3

Colaboradores

Melhorar o
funcionamento
e a gestão da
CMVM para garantir um supervisor cada
vez mais moderno,
dinamizador
do mercado e
garante de
estabilidade,
eficiência e
justiça

Capacitação
da CMVM
enquanto
organização

1. Reforço e apuramento da supervisão

Uma utilização cada vez mais eficiente da informação de supervisão.

Resultados
pretendidos

Assim, garantiremos uma atuação mais ágil, mais proporcional e mais
focada nos riscos e nas necessidades do mercado, mas também mais
previsível e rápida, nomeadamente pela explicitação de prioridades e
orientações de supervisão e agilização de prazos de resposta.

Emitentes (em particular a fiabilidade da informação divulgada),

Segmentos
mais
visados

auditores (idoneidade, independência e qualidade dos relatórios),
entidades gestoras de ativos (em particular a função depositário),
intermediários financeiros (em particular operações suspeitas e

branqueamento de capitais e implementação a DMIF II).

1. Apurar os modelos e práticas de supervisão para melhor defesa

Objetivos
mais
beneficiados

e serviço ao investidor;
2. Contribuir ativamente para o desenvolvimento e diversificação

do mercado e para a estabilidade do sistema financeiro.
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Identificamos como prioridade para 2019 o desenvolvimento e apuramento dos modelos e

práticas de supervisão em linha com as melhores práticas internacionais, incorporando nesses
modelos os dados recolhidos (data driven supervision), bem como os elementos e áreas de
risco identificados no exercício da supervisão, introduzindo iniciativas de modernização
tecnológica nos procedimentos de supervisão e criando condições para uma resposta mais
pontual. Publicaremos também pela primeira vez as prioridades de supervisão para o ano,
definidas em função das áreas de maior risco e com maior impacto no mercado.

Pretendemos, deste modo, antecipar desvios e disrupções e assegurar maior transparência,
eficácia, previsibilidade, pontualidade e agilidade na supervisão, proporcionando um ambiente propício ao desenvolvimento do mercado e ao reforço da confiança dos investidores.

Algumas das atividades previstas
•

Publicar prioridades de supervisão para 2019 (forward looking supervision)
[ver documento anexo]

•

Apurar modelos de supervisão com base no risco e na quantidade crescente
de dados recolhidos (data driven supervision);

•

Desenvolver, comunicar e implementar indicadores de qualidade de auditoria
(Audit Quality Indicators) e um sistema de classificação dos auditores (Grading);

•

Desenvolver e implementar um modelo avançado de aferição de idoneidades
de auditores e de membros de órgãos sociais e dirigentes de entidades sujeitas
à supervisão da CMVM;

•

Antecipar em 25% do prazo previsto legalmente para conclusão dos
procedimentos administrativos de autorização e registo;

•

Concluir e implementar o regime de transição de competências de supervisão
prudencial sobre entidades gestoras de OIC do Banco de Portugal para a CMVM.
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2. Melhor serviço, maior proximidade,
melhor comunicação

Uma relação mais próxima com todos os grupos de interesse da CMVM,

Resultados
pretendidos

assente em informação recíproca, clara, útil e frequente e em melhores
níveis de serviço, incluindo nos vários tipos de atendimento ao público
e a supervisionados.

Investidores, emitentes, auditores, entidades gestoras de ativos,

Segmentos
mais
visados

intermediários financeiros, advogados, outros reguladores e parceiros
institucionais, sociedade em geral.

1. Apurar os modelos e práticas de supervisão para melhor defesa

Objetivos
mais
beneficiados

e serviço ao investidor;
2. Contribuir ativamente para o desenvolvimento e diversificação

do mercado e para a estabilidade do sistema financeiro;
3. Promover a confiança, a responsabilidade social e a sustentabilidade
nas instituições, no mercado e na CMVM.
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Queremos caminhar para níveis de excelência no serviço disponibilizado ao investidor, ao

mercado e à comunidade em geral, proporcionando acompanhamento e apoio mais próximos
e mais eficientes.

O tema da comunicação assume um papel crítico crescente no âmbito da regulação e supervisão financeira, num contexto de enorme diversificação dos canais de comunicação e em que a
disseminação da informação, é cada vez mais rápida e chega cada vez mais a todas as camadas da população, nem sempre com o nível de clareza desejável. Consideramos, pois, prioritário aumentar a proximidade e a qualidade da comunicação com os diversos grupos de interesses, enquanto aspetos críticos da qualidade do serviço público que prestamos.
Queremos, por isso assegurar, por esta via e num contexto de rápida transformação e
inovação, um adequado acesso pelos agentes do mercado e pelo público em geral a toda a
informação relevante, incluindo as regras de atuação no mercado, as suas vicissitudes e as
decisões da CMVM.

Queremos garantir, pela maior proximidade, mais diálogo e melhor comunicação, uma
elevação dos níveis de serviço ao investidor e de adequado funcionamento do mercado.

Algumas das atividades previstas para 2019
•

Iniciar os trabalhos de conceção do novo site;

•

Disponibilizar um contacto do exterior por cada departamento;

•

Promover encontros regulares com grupos de supervisionados ou outros grupos
de interesse relevantes para discussão de temas relevantes;

•

Melhorar os níveis de resposta e tempos de conclusão dos processos de reclamação;

•

Concluir o tratamento das reclamações dos investidores em processos críticos de
grande impacto no mercado;

•

Celebrar os 20 anos do Código dos Valores Mobiliários;

•

Alargar o horário da Linha Verde (8h:30/19h:30), melhorar o atendimento telefónico
geral, bem como os espaços físicos de interação com exterior;

•

Conceber e implementar um plano estratégico de comunicação, com definição de
procedimentos e modelos de comunicação homogéneos (para, entre outros, relatórios,
comunicados, perguntas frequentes, formação financeira, eventos);

•

Desenvolver novos formatos de comunicação: vídeo; infografias; redes sociais.
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3. Regulação mais simples, enforcement mais eficaz

Promover um enquadramento regulatório mais claro, simples,

Resultados
pretendidos

atualizado e eficaz, bem como fortalecer a atividade sancionatória
da CMVM, nomeadamente focando-a nos processos com mais
relevância para os investidores e para o funcionamento do mercado, e
garantindo decisões mais rápidas.

Emitentes, auditores, entidades gestoras de ativos,

Segmentos
mais
visados

intermediários financeiros, investidores, advogados.

2. Contribuir ativamente para o desenvolvimento e diversificação do

Objetivos
mais
beneficiados

mercado e para a estabilidade do sistema financeiro;
3. Promover a confiança, a responsabilidade social e a sustentabilidade

nas instituições, no mercado e na CMVM.
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A eficácia da supervisão depende crucialmente da qualidade da regulação, e da capacidade do

regulador a fazer cumprir, nomeadamente pela imposição de contraordenações justas, mas
dissuasoras de comportamentos negativos pela frequência, rapidez e peso das sanções.
Para 2019, na frente regulatória, elegemos como prioridades a apresentação de propostas ao
Governo para a revisão do Código de Valores Mobiliários, nos 20 anos da sua vigência, a
[conclusão] da revisão do Regime de Supervisão de Auditoria e o início da Revisão do Regime
Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, com um objetivo comum: criar um
enquadramento regulatório tão incisivo, claro, focado e eficaz quanto possível. É de destacar
ainda a prevista concentração de competências na CMVM quanto à autorização e supervisão
prudencial das entidades gestoras de organismos de investimento coletivo.
Na frente sancionatória, assumimos o compromisso de concluir ou superar etapas processuais
criticas em alguns dos principais processos de contraordenação em curso, de focar a nossa
atividade nos processos com maior impacto nos investidores e em reduzir o tempo de tramitação da fase administrativa das contraordenações.
Algumas das atividades previstas
•

Preparar, em articulação com peritos externos, e apresentar ao Governo uma proposta
de revisão do Código dos Valores Mobiliários;

•

Concluir e apresentar ao Governo a proposta de revisão do Regime da Supervisão de

Auditoria;
•

Regulamentar novas competências da CMVM sobre autorização e supervisão prudencial
de entidades gestoras de Organismos de Investimento Coletivo;

•

Finalizar e implementar o quadro regulatório DMIF II;

•

Concluir ou superar etapas processuais críticas nos processos de contraordenação de
especial complexidade;

•

Priorizar/focar a atividade sancionatória em processos de especial relevância e impacto
nos investidores;

•

Reduzir em 40% o número de processos de contraordenação pendentes na fase
administrativa abertos antes de 01 de janeiro de 2017.
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4. Desenvolvimento do mercado
e acompanhamento da inovação

Criar condições favoráveis ao financiamento das empresas no mercado

Resultados
pretendidos

de capitais, reduzindo custos para os emitentes, promovendo a
inovação responsável e o aumento do conhecimento sobre áreas
e riscos emergentes, da FinTech e RegTech à sustentabilidade.

Entidades emitentes, startups, entidades gestoras de ativos,

Segmentos
mais
visados

intermediários financeiros, investidores.

2. Contribuir ativamente para o desenvolvimento e diversificação do

Objetivos
mais
beneficiados

mercado e para a estabilidade do sistema financeiro;
3. Promover a confiança, a responsabilidade social e a sustentabilidade

nas instituições, no mercado e na CMVM.
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A dinamização dos mercados de capitais em Portugal constitui uma das atribuições da CMVM,

mas também uma necessidade da economia nacional que se acentuou com a crise financeira
e os elevados níveis de dívida que continuam a pesar sobre famílias, empresas e Estado.

Em 2019, concentraremos recursos da CMVM na análise de potenciais fatores de dinamização
do mercado nacional, incluindo por investidores e intermediários financeiros comunitários,
bem como externos à União Europeia; promoveremos a redução de custos de supervisão,
nomeadamente para novas entradas em mercado, e racionalizaremos o sistema de taxas
cobradas aos supervisionados, com base nos critérios de proporcionalidade, justiça e
sustentabilidade que nos orientam.

Continuaremos também a promover atividades de estudo e de promoção da adoção
responsável da inovação financeira, nomeadamente concebendo um plano estratégico de
abordagem à inovação.

Algumas das atividades previstas
•

Rever integralmente o modelo de financiamento da CMVM, com vista a assegurar
a proporcionalidade dos encargos gerados para os supervisionados, a utilização racional
e eficiente das taxas em benefício do bom funcionamento do mercado e a
sustentabilidade financeira da CMVM;

•

Contribuir ativamente para o projeto conduzido pela OCDE de análise de barreiras
e recomendações para a dinamização do mercado de capitais nacional;

•

Identificar oportunidades concretas de utilização do mercado português com o centro
internacional de referência na UE para investidores e intermediários financeiros de
países terceiros;

•

Assegurar medidas de formação e desenvolvimento de expertise sobre temas

inovadores no mercado financeiro (informação não financeira, finanças sustentáveis,
fintech, cibersegurança, big data, …);
•

Conceber e implementar um plano estratégico de abordagem à inovação;

•

Estabelecer uma taxa de 0% para novas entradas em bolsa durante o primeiro ano.
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5. Preparar Portugal para desafios da UE,
nomeadamente Brexit e a União
dos Mercados de Capitais

Resultados
pretendidos

Preparar Portugal para as consequências da potencial saída do Reino
Unido da União Europeia, assumindo-se como destino favorável para
entidades que se deslocalizem. Afirmar Portugal como membro
relevante nos vários fora internacionais e como um dos promotores
ativos da União dos Mercados de Capitais. Acompanhar e apoiar
criticamente a proposta de revisão do modelo de supervisão financeiro
europeu e preparar a supervisão nacional em conformidade.

Segmentos
mais
visados

Objetivos
mais
beneficiados

Investidores e entidades estrangeiras, congéneres
e organizações internacionais.

2. Contribuir ativamente para o desenvolvimento e diversificação do
mercado e para a estabilidade do sistema financeiro;

3. Promover a confiança, a responsabilidade social e a sustentabilidade
nas instituições, no mercado e na CMVM.
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Os cenários em torno da decisão de saída do Reino Unido da União Europeia faz de 2019 um

ano singular para os mercados de capitais europeus e concentrará por isso uma parte
relevante da atenção que dedicaremos à frente internacional.

Além dos esforços já concretizados em 2018, nomeadamente junto de entidades gestoras de
ativos estrangeiras, iremos criar um grupo de acompanhamento técnico da transição
pós-Brexit e disponibilizar uma linha de atendimento dedicada ao tema.

O ano será também marcado pelo reforço da participação, já intensa, da CMVM nos vários
fora internacionais, bem como na dinamização de atividades promotoras de uma verdadeira
União dos Mercados de Capitais na União Europeia, contribuindo ativamente para a finalização do single rulebook, para o aprofundamento da convergência da supervisão ao nível da
ESMA, e promovendo o debate e a reflexão em Portugal sobre o tema, nomeadamente no
rescaldo das eleições europeias.

Algumas das atividades previstas
•

Reforçar a capacidade de influência internacional da CMVM, sobretudo ao nível da
ESMA, IOSCO, Comissão Europeia e OCDE, nomeadamente pelas intervenções nos seus
vários grupos e instâncias;

•

Constituir um Grupo de Trabalho interno sobre o Brexit, para aprofundar a reflexão e
ação sobre os riscos e oportunidades da transição;

•

Disponibilizar uma linha de apoio ‘Brexit’ (em português e inglês);

•

Aprofundar medidas de alinhamento com a União dos Mercados de Capitais,
nomeadamente pela participação crítica no processo de reforma do modelo de
supervisão europeu, bem como nas várias iniciativas de convergência regulatória,
de onde se destacam a titularização, os prospetos, o crowdfunding ou as finanças

sustentáveis.
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6. Integração de princípios de sustentabilidade
na atuação da CMVM

Estudar e implementar as melhores formas de integração de princípios

Resultados
pretendidos

ambientais, sociais e de bom governo das sociedades nas decisões dos
agentes de mercado, mas também nas próprias práticas de gestão da
CMVM. Desenvolver a supervisão em linha com as alterações
promovidas pelo objetivo de sustentabilidade na governação das
entidades sujeitas à supervisão da CMVM, nos seus modelos de negócio
e nos produtos comercializados.

Emitentes, auditores, entidades gestoras de ativos

Segmentos
mais
visados

e intermediários financeiros, investidores, advogados,
sociedade em geral.

2. Contribuir ativamente para o desenvolvimento e diversificação do

Objetivos
mais
beneficiados

mercado e para a estabilidade do sistema financeiro;
3. Promover a confiança, a responsabilidade social e a sustentabilidade

nas instituições, no mercado e na CMVM.
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A CMVM está empenhada na promoção da integração de princípios de sustentabilidade no

mercado de capitais português, mas também na sua própria atuação e modo de ser enquanto
organização (pública).

Em 2019 analisaremos a eventual necessidade de aperfeiçoar a regulação e as práticas de
supervisão com vista a promover a integração de princípios ambientais, sociais e de bom
governo das sociedades. Teremos sempre como objetivo procurar oportunidades de
desenvolvimento para o mercado nacional e contribuir para preparar o mercado nacional
para uma tendência que marcará profundamente os próximos anos.

Internamente, comprometemo-nos a continuar a melhorar as políticas de recursos humanos
e de gestão financeira e de recursos, bem como a criar uma estrutura interna de promoção e
prestação de contas quanto à integração de princípios ambientais, sociais e de bom governo
na gestão da CMVM.

Algumas das atividades previstas
•

Lançar uma consulta Pública sobre Finanças Sustentáveis;

•

Avaliar

a

necessidade

e

oportunidade

de

integração

de

elementos

de

sustentabilidade na regulação;
•

Apurar a supervisão de modelos e obrigações relacionados com sustentabilidade;

•

Promover modelos de flexibilidade nas políticas internas de recursos humanos,
nomeadamente flexibilidade de horários e teletrabalho;

•

Constituir um Comité Interno de Ética e Sustentabilidade;

•

Reduzir a despesa operacional;

•

Reduzir

em

5%

o

consumo

do

papel,

água,

energia

elétrica

e

outros

consumíveis;

•

Integrar a Sustainable Finance Network da IOSCO e outras redes internacionais
de conhecimento e intervenção sobre sustentabilidade.
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7. Capacitação da CMVM enquanto organização

Melhorar o funcionamento e a gestão da CMVM de forma a dotar o

Resultados
pretendidos

sistema financeiro português de um supervisor moderno, dinamizador
do mercado e garante de estabilidade, eficiência e justiça.

Colaboradores.

Segmentos
mais
visados

3. Promover a confiança, a responsabilidade social e a sustentabilidade

Objetivos
mais
beneficiados

nas instituições, no mercado e na CMVM.
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O cumprimento da missão e o sucesso na concretização de cada um dos objetivos e

prioridades da CMVM dependem da sua capacitação enquanto regulador moderno,
conhecedor, ágil e ponderado.

Nesse sentido, não obstante as limitações legais que enfrentamos, a CMVM tem em curso um
ambicioso conjunto de iniciativas que visam melhorar processos, avaliar e compensar os
recursos humanos com justiça, transparência e perspetivas de carreira, bem como dotar-se da
tecnologia cada vez mais necessária a uma supervisão eficaz e eficiente.

Algumas das atividades previstas
•

Implementar Programa de Transformação organizacional da CMVM;

•

Implementar modelo de avaliação e de carreiras;

•

Rever e desenvolver políticas de recursos humanos inclusivas e promotoras do
equilíbrio entre a vida profissional, a vida familiar e outras vertentes da vida dos
colaboradores;

•

Implementar medidas consequentes com as conclusões dos inquéritos de clima,
maturidade organizacional e comunicação;

•

Melhorar o processo de comunicação interna em todos os níveis da instituição.
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Anexo: Prioridades de supervisão da CMVM para 2019
Em nome da transparência e previsibilidade que pretendemos conferir à nossa atuação no
âmbito da supervisão, passaremos a identificar e a comunicar publicamente as
prioridades de supervisão da CMVM para cada ano. Assim, considerando a abordagem
interna baseada no risco e a análise temática coordenada com a ESMA e demais Autoridades
Competentes Nacionais, são as seguintes as prioridades da CMVM para 2019:
•

Supervisionar a implementação dos requisitos da DMIF II pelos intermediários
financeiros, em particular quanto à organização, controlo de cumprimento e gestão do
risco, comercialização de instrumentos financeiros e PRIIPs, governo do produto,

conflitos de interesse e às atividades de consultoria para investimento;
•

Prosseguir o foco na supervisão da função de depositário de organismos de
investimento coletivo;

•

Comprometer-se com tempos pré-determinados na reação às sucessivas versões de
prospetos de emitentes de valores mobiliários apresentados na CMVM para aprovação
e, genericamente, contribuir para a competitividade do mercado português no acesso a
financiamento através de operações de mercado primário ou secundário, por
emitentes nacionais e estrangeiros, mediante o aumento da transparência, previsibilidade e celeridade da nossa atuação.

•

Aumentar a fiabilidade da informação divulgada pelos emitentes de ações admitidas à
negociação em mercado regulamentado, em particular, quanto às seguintes matérias:
(i) informação divulgada no contexto de assembleias gerais e dos relatórios de governo
societário; (ii) relatórios de informação financeira e não financeira (aplicável, neste
caso, a grandes empresas e a empresas-mãe de um grande grupo, que tenham o
estatuto legal de entidades de interesse público e que tenham em média mais de 500
trabalhadores; e (iii) relatórios de sustentabilidade;

•

Intensificar a supervisão de auditores nos temas da avaliação de

idoneidades e

independência, focando em particular os temas do registo e rotação de auditores e dos
serviços distintos de auditoria proibidos.
•

Continuar verificação da fiabilidade dos sistemas de análise de operações suspeitas
dos intermediários financeiros;

•

Prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BCFT) através
da aplicação do modelo de risco e da realização de ações de supervisão ad hoc e
transversais/temáticas.
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Notas

22

CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Rua Laura Alves - N.º 4
1050-138 Lisboa
Tel. 21 317 70 00
E-mail: cmvm@cmvm.pt
www.cmvm.pt
23

