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1. Síntese 

Plano de Atividades | CMVM 2021 

Objetivos e prioridades 

Objetivos Estratégicos 

1. Uma abordagem à supervisão focada no reforço da confiança dos investidores e da 

estabilidade financeira 

2. Contribuir para a competitividade do mercado de capitais português e para a sua 

afirmação como fonte de financiamento das empresas e de promoção da poupança 

3. Melhorar a qualidade do serviço prestado pela CMVM e o seu posicionamento face a 

três desafios: o relançamento da União dos Mercados de Capitais pós-Brexit, a 

digitalização no sistema financeiro e a sustentabilidade 

 

Prioridades 

1. Promover regulação e supervisão mais simples, focadas e proporcionais 

2. Robustecer a supervisão do governo das entidades supervisionadas 

3. Reforçar medidas dissuasoras de más práticas e a atividade sancionatória 

4. Contribuir para o aprofundamento das finanças sustentáveis e acompanhar a 

inovação financeira 

5. Melhorar a organização e o serviço público prestado aos investidores e ao mercado 
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Plano de Atividades | CMVM 2021 

Iniciativas por prioridade 

1. Promover regulação e 

supervisão mais 

simples, focadas e 

proporcionais 

• Acompanhamento do processo legislativo relativo à 

revisão do RGOIC e RJCRESIE 

• Emissão de entendimentos e orientações sobre a 

aplicação proporcional do quadro legislativo e regulatório 

• Implementação de um modelo de supervisão prudencial 

com uma visão holística e baseado no modelo de risco 

• Supervisão integrada em matérias BCFT, baseada no 

modelo de risco atualizado, tendente a mitigar a 

bancarização da abordagem PBCFT pelas entidades sob a 

nossa supervisão 

• Reforço da supervisão dos operadores de mercado e dos 

mercados em tempo real para a deteção tempestiva de 

potenciais ameaças à integridade do mercado 

• Maior foco na comercialização de instrumentos financeiros 

a investidores de retalho, em particular de produtos e 

PRIIPS complexos ou de maior risco 

 

2. Robustecer a 

supervisão do 

governo das 

entidades 

supervisionadas 

 

• Reforço da análise da adequação de membros de órgãos 

sociais e titulares de participações qualificadas 

• Foco nos modelos internos de gestão de riscos  

 

3. Reforçar medidas 

dissuasoras de más 

práticas e a atividade 

sancionatória 

• Novos procedimentos de análise de situações suspeitas de 

intermediação financeira não autorizada com vista a um 

maior foco de análise e reação tempestiva 

• Reforço de uma atuação tempestiva e oportuna no 

combate ao abuso de mercado 

• Implementação e monitorização do modelo de interação 

entre a supervisão e o enforcement 

• Tramitação de todos os processos de contraordenação 

abertos em 2018 e 2019 que se encontram pendentes na 

fase administrativa 

 

4. Contribuir para o 

aprofundamento das 

finanças sustentáveis 

e acompanhar a 

inovação financeira 

• Definição de um plano de supervisão integrado em matéria 

de sustentabilidade, tendo por base os desenvolvimentos 

ocorridos nesta área a nível europeu, assim como as 

orientações emitidas pela CMVM em 2020 

• Contribuição para um maior conhecimento das regras e 

virtudes do mercado de capitais português de modo a que 

este possa ser considerado como alternativa real para a 

obtenção de financiamento 

• Promoção do mercado nacional com vista ao alargamento 

progressivo do número de emitentes 
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5. Melhorar a 

organização e o 

serviço público 

prestado aos 

investidores e ao 

mercado 

• Reforço da imagem pública e afirmação internacional da 

CMVM 

• Promoção da resolução voluntária de conflitos através de 

incentivo à adesão voluntária à mediação pela CMVM 

• Implementação do novo reporte pelos intermediários 

financeiros das reclamações recebidas dos investidores 

• Promover a literacia financeira do investidor e outras 

iniciativas de proximidade (Semana Mundial do Investidor) 

• Produção de informação regular e tempestiva para o 

investidor e demais participantes no mercado de capitais 

sobre riscos e outros temas mais impactantes na decisão 

de investimento 

• Capacitação da CMVM enquanto organização 
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2. Plano de Atividades 

Para assegurar o cumprimento da sua Missão de (i) proteção dos investidores, (ii) prevenção do 

risco sistémico para assegurar a estabilidade dos mercados financeiros, e (iii) contribuir para o 

desenvolvimento dos mercados de instrumentos financeiros; através da respetiva regulação e 

supervisão, a CMVM definiu os seguintes objetivos estratégicos, linhas de orientação estratégica 

e prioridades: 

 

Objetivos estratégicos 

Os três objetivos estratégicos definidos pela CMVM para cumprir a sua Missão são: 

 

1. Uma abordagem à supervisão focada no reforço da confiança dos investidores e da 

estabilidade financeira; 

2. Contribuir para a competitividade do mercado de capitais português e para a sua afirmação 

como fonte de financiamento das empresas e de promoção da poupança; 

3. Melhorar a qualidade do serviço prestado pela CMVM e o seu posicionamento face a três 

desafios: o relançamento da União dos Mercados de Capitais pós-Brexit, a digitalização no 

sistema financeiro e a sustentabilidade.  

 

Linhas de orientação estratégica 

As quatro linhas de orientação estratégica (LOE), conforme definidas em 2017, guiam a atuação 

da CMVM no exercício da sua atividade: 

 

LOE.1. Regulação simples, objetiva, clara e proporcional que promova a proteção do investidor 

e estimule a competitividade e eficiência dos mercados 

LOE.2. Supervisão e enforcement focados, preventivos, tempestivos e consequentes que 

assegurem a integridade e a credibilidade dos mercados 

LOE.3. Promover a inclusão financeira e o acesso à informação pelo investidor para a tomada 

de decisão consciente e responsável 

LOE.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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Prioridades 

Os Objetivos traduzem-se no desenvolvimento de iniciativas planeadas para responder a cinco 

prioridades: 

 

1. Promover regulação e supervisão mais simples, focadas e proporcionais; 

2. Robustecer a supervisão do governo das entidades supervisionadas; 

3. Reforçar medidas dissuasoras de más práticas e a atividade sancionatória; 

4. Contribuir para o aprofundamento das finanças sustentáveis e acompanhar a inovação 

financeira; 

5. Melhorar a organização e o serviço público prestado aos investidores e ao mercado.  

 

A Missão, os Objetivos Estratégicos, as Linhas de Orientação Estratégica e as Prioridades da 

CMVM concretizam-se no plano de atividades para 2021 que se apresenta nas páginas 

seguintes. 

Este plano de atividades que se enquadra no ciclo de gestão da CMVM (cf. figura seguinte) 

culmina na definição dos objetivos operacionais das unidades orgânicas, cuja execução é 

acompanhada durante o exercício anual através de indicadores de gestão. 



 

8 • CMVM • Plano de atividades e orçamento 2021 • agosto de 2020 

 

Prioridades de atuação e principais iniciativas em 2021 

A apresentação das iniciativas planeadas para 2021 é enquadrada de acordo com as prioridades 

de atuação para o ano, sendo que algumas, pelo seu caráter estruturante e/ou de continuidade, 

já foram iniciadas e/ou terão continuidade nos próximos anos.  

 

1. Promover regulação e supervisão mais simples, focadas e proporcionais 

 

Acompanhamento do processo legislativo relativo à revisão do RGOIC e RJCRESIE 

A aprovação e entrada em vigor do diploma que sucederá ao RGOIC permitirá simplificar e 

conferir clareza aos regimes aplicáveis à gestão de organismos de investimento coletivo, capital 

de risco, empreendedorismo social e investimento especializado, através da eliminação de 

barreiras nacionais desnecessárias ao exercício destas atividades com base em critérios de 

proporcionalidade e da conceção de um quadro regulatório mais claro. Este projeto pretende 

simplificar procedimentos e eliminar goldplating com um regime específico para as entidades que 

se encontrem abaixo dos limiares da Diretiva AIFMD, reduzindo assim custos desnecessários e 

promovendo o acesso destas entidades aos mercados. 

 

Emissão de entendimentos e orientações sobre a aplicação proporcional do quadro legislativo e 

regulatório 

Vamos emitir entendimentos e orientações sobre a aplicação proporcional do quadro legislativo 

e regulatório, capitalizando a aprovação do novo RGOIC, tendo subjacente casos concretos de 

supervisão. 

 

Supervisão prudencial baseada no modelo de risco  

Para além do desenvolvimento do atual modelo de supervisão com base no risco apurado a partir 

dos dados recolhidos (risk based and data driven supervision), para que seja mais tempestiva e 

com uma alocação mais racional dos recursos, iremos implementar um modelo de supervisão 

prudencial que permita aferir não apenas a solidez financeira das entidades sob supervisão da 

CMVM, mas que permita de igual modo uma visão mais holística, incluindo a avaliação dos 

modelos de negócio atuais e prospetivos. 
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Supervisão integrada em matérias BCFT 

Pretende-se melhorar o modelo de supervisão em matéria PBCFT e a interação com as 

entidades supervisionadas através de: 

• Avaliação do grau de implementação das guidelines emitidas para as entidades 

supervisionadas em matérias de indicadores de suspeição de operações associadas a 

BCFT; 

• Avaliação do grau de cumprimento pelas entidades dos deveres preventivos BCFT 

relevantes, em especial no contexto pandémico. 

 

 

Reforço da supervisão dos operadores de mercado e dos mercados em tempo real para a 

deteção tempestiva de potenciais ameaças à integridade do mercado 

Reforçaremos, de forma proporcional aos riscos para a integridade do mercado, a 

tempestividade de resposta às situações de risco detetadas em sede de supervisão em tempo 

real, incluindo maior frequência de contactos com membros de mercado, entidades short-sellers 

e plataformas de negociação, com particular destaque para a identificação e atuação 

relativamente a situações de defesa de mercado, de assimetria de informação, variações 

significativas em posições líquidas curtas e ponderação de medidas no âmbito da 

regulamentação do short-selling.  

Dando continuidade ao plano plurianual de deslocações presenciais para assegurar o 

cumprimento dos deveres dos operadores de mercado quanto à prevenção, deteção e 

comunicação de operações suspeitas, e conscientes que perante as dificuldades acrescidas no 

contexto da pandemia há o risco das entidades supervisionadas comprometerem o investimento 

em atividades de compliance, tais como a recolha e o reporte de dados de qualidade, iremos 

atualizar o modelo de risco, de modo a potenciar mais eficácia na seleção de entidades que 

apresentem maior risco no que respeita ao esforço de compliance alocado à prevenção, deteção 

e comunicação de operações suspeitas de abuso de mercado. 

 

Maior foco em produtos financeiros com risco mais elevado para os investidores de retalho   

Vamos conferir especial atenção na comercialização de produtos e PRIIPs (Packaged retail and 

insurance-based investment products) complexos e/ou de maior risco, em especial nas regras 
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de governo de produto ou quando realizada em circunstâncias suscetíveis de potenciar os riscos 

de conflitos de interesse, como por exemplo a auto-colocação.  

 

 

2. Robustecer a supervisão do governo das entidades supervisionadas 

 

Reforço da análise da adequação de membros de órgãos sociais e de participações qualificadas 

das entidades sujeitas à avaliação pela CMVM do cumprimento desse requisito 

A CMVM pretende avaliar a adequação de membros de órgãos sociais e de titulares de 

participações qualificadas não só no momento inicial, mas também de forma contínua, 

potenciando assim maior rigor de aferição. Desse modo, na continuidade do modelo avançado 

de aferição de idoneidades, desenvolvido em 2020 para as entidades supervisionadas sujeitas à 

avaliação da CMVM para o cumprimento deste requisito, implementaremos um plano de 

supervisão integrado, que incorpore as práticas de supervisão mais recentes decorrentes das 

novas competências de supervisão prudencial das SGOIC, bem como as orientações emitidas 

pela CMVM em 2020 através do documento “Orientações sobre a avaliação da adequação para 

o exercício de funções reguladas e de titulares de participações qualificadas”.    

 

Foco nos modelos internos de gestão de risco 

A análise dos modelos internos das entidades supervisionadas para a gestão de riscos, incluindo 

os riscos cibernéticos, vai merecer especial atenção, designadamente nas tipologias de risco 

mais impactadas pelas circunstâncias pandémicas. 
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3. Reforçar medidas dissuasoras de más práticas e a atividade sancionatória 

 

Novos procedimentos de análise de situações suspeitas de intermediação financeira não 

autorizada 

Com vista a uma maior celeridade de reação, vamos reforçar os procedimentos de tratamento 

de situações suspeitas de intermediação financeira não autorizada, designadamente através da 

emissão de alertas ou de transmissão da informação a outras autoridades competentes. 

 

Reforço de uma atuação tempestiva e oportuna no combate ao abuso de mercado 

Um critério basilar na promoção e desenvolvimento dos mercados reside em níveis elevados de 

confiança e credibilidade percecionados pelos investidores e demais participantes no mercado, 

continuando nesse sentido a CMVM a desempenhar um papel ativo na promoção do dever de 

defesa e integridade do mercado. 

Para tal, irá reforçar o controlo da qualidade da informação reportada relacionada com os 

mercados secundários (e.g. TREM), no sentido de minimizar omissões ou uma reduzida 

qualidade de reporte. Irá também ser reforçado, de forma proporcional aos riscos para a 

integridade do mercado, a análise das operações suspeitas de abuso de mercado, incluindo as 

resultantes de comunicações de investidores, intermediários financeiros e plataformas de 

negociação. 

 

Implementação e monitorização do modelo de interação entre a supervisão e o enforcement 

De modo a tornar o enforcement da CMVM mais tempestivo, com uma alocação mais eficiente 

dos recursos e uma redução dos tempos de pendência dos processos na fase administrativa, 

desenvolvemos um modelo de interação entre a supervisão e o enforcement que agilizará a 

instrução dos processos de contraordenação, assim como a sua conclusão. 

 

Tramitação de todos os processos de contraordenação abertos em 2018 e 2019 que se 

encontrem pendentes na fase administrativa 

A libertação e alocação de recursos para a tramitação dos processos de contraordenação mais 

recentes exige a redução do backlog dos processos pendentes em fase administrativa, sendo 
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que praticar-se-ão atos na fase administrativa (decisão, acusação ou, se necessário, diligências 

probatórias) para todos os processos abertos em 2018 e 2019. 

 

4. Contribuir para o aprofundamento das finanças sustentáveis e acompanhar a 

inovação financeira 

 

Plano de supervisão integrado em matéria de sustentabilidade 

Tendo por base os desenvolvimentos mais recentes ocorridos a nível europeu nesta temática, 

assim como as orientações emitidas pela CMVM em 2020, incorporaremos no plano anual de 

supervisão ações concretas com o objetivo de verificar a integração de fatores ESG nos produtos 

e serviços oferecidos nos mercados financeiros e sujeitos à supervisão da CMVM. 

 

Contributo para um maior conhecimento do mercado de capitais português de modo a ser 

considerado como alternativa real para a obtenção de financiamento 

Para que o mercado de capitais português continue a ser uma alternativa real para a obtenção 

de financiamentos e assim incrementar a atividade económica em geral, para além de 

consolidarmos a clarificação das regras e procedimentos aplicáveis a emitentes em mercado, 

iremos ainda manter os níveis de tempestividade (de 2019 e 2020) na reação a pedidos de 

registos e autorizações. 

 

Promoção do desenvolvimento do mercado de capitais nacional 

No decurso do estudo realizado pela OCDE sobre o diagnóstico do mercado de capitais 

português, cujas conclusões irão evidenciar as matérias que o mercado sinaliza como mais 

carecidas de ajustamento, iremos procurar dinamizar o mercado nacional com a implementação 

das indicações e medidas que venham a resultar desse exercício. 
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5. Melhorar a organização e o serviço público prestado aos investidores e ao mercado 

 

Reforço da imagem pública e afirmação internacional da CMVM 

As comemorações dos 30 anos da CMVM, incluindo a organização da Reunião Anual da IOSCO 

2021 em Lisboa, reforçarão a nossa exposição pública e terão um impacto relevante no 

posicionamento e afirmação da CMVM enquanto regulador e supervisor do mercado de capitais 

nacional, sobretudo perante as organizações internacionais do setor e outras congéneres. 

No âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 

2021, será prestado todo o apoio solicitado ao nível técnico ou eventualmente ao nível da 

negociação de determinados dossiês. 

 

Promoção da resolução de conflitos através de incentivo à adesão voluntária à mediação ou 

arbitragem 

No seguimento do modelo desenvolvido em 2020 para a promoção do serviço de mediação de 

conflitos entre o investidor e o intermediário financeiro, vamos em 2021 proceder à dinamização 

da resolução de conflitos através da consulta ao mercado para adesão ao mesmo. 

 

Implementação do novo modelo de reporte pelos intermediários financeiros das reclamações 

recebidas dos investidores 

Para uma identificação mais completa das situações de risco para o investidor, será 

implementado um novo modelo de reporte pelos intermediários financeiros das reclamações 

recebidas dos investidores que não são submetidas em segunda instância à CMVM, permitindo 

a partilha externa de melhor informação com o mercado, o que deverá ter só por si um efeito 

dissuasor de más práticas.  

Com este melhor conhecimento das situações de risco para o investidor, será desenvolvido um 

novo modelo para a realização de ações de supervisão no seguimento de reclamações não 

atendidas pela entidade reclamada sempre que tal se justifique. 
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Promoção da literacia financeira do investidor e de outras iniciativas de proximidade (Semana 

Mundial do Investidor) 

Para a inclusão financeira e tomada de decisão responsável e consciente por parte do investidor, 

é fundamental incrementarmos o seu nível de literacia financeira, comprometendo-se a CMVM, 

no âmbito do estudo em curso pela Comissão Europeia, a avaliar e reformular os programas, 

materiais e segmentos-alvo para um melhor cumprimento deste objetivo.  

A associação da CMVM à Semana Mundial do Investidor, iniciativa da IOSCO a nível mundial, 

concorre igualmente para o objetivo de melhorar a educação financeira do investidor, procurando 

ao longo de uma semana, através de vários formatos e canais de comunicação, sensibilizar o 

maior número possível de investidores e potenciais investidores para temas de proteção e defesa 

do investidor. 

 

Produção de informação regular e tempestiva para o investidor e demais participantes no 

mercado de capitais sobre riscos e outros temas mais impactantes na decisão de investimento 

Nem sempre é fácil encontrar o investidor de retalho e fazer-lhe chegar uma mensagem atraente 

e simples, que este incorpore em comportamentos e decisões de investimento ponderadas, pelo 

que temos de inovar em novos formatos e canais de comunicação de maior proximidade. 

Pretendemos assim produzir conteúdos úteis ao investidor de forma consistente, para que este 

crie o hábito de procurar apoio nas plataformas da CMVM para assuntos e riscos mais relevantes 

em cada momento. 

Para o efeito faremos um acompanhamento mais próximo da envolvente económica, social e 

financeira, para melhor identificarmos riscos para os investidores e demais participantes do 

mercado, contribuindo diretamente para essa identificação a realização de encontros regulares 

com economistas, associações representativas, grupos de associados ou especialistas em 

políticas públicas e de mercados. 

A divulgação desses riscos, em conjunto com outros assuntos de especial interesse para os 

agentes do mercado em geral, como por exemplo a fraude digital ou temática ESG, deverá ser 

regular, procurando igualmente produzir informação oportuna e em tempo útil sobre assuntos 

pontuais, como por exemplo sobre produtos ou ofertas em curso. 

A divulgação desses conteúdos deverá assumir formatos tão distintos como FAQs, vídeos, 

alertas, comunicados ou textos de apoio, através dos canais de maior proximidade e impacto, 

tais como o presencial, sítio eletrónico, redes sociais ou distribuição de folhetos ou brochuras. 
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A utilização do site será melhorada com a reformulação da área estatística, com a divulgação de 

séries longas, e introdução de melhorias nos simuladores de custos das transações de títulos. 

 

Capacitação da CMVM para uma maior qualidade do serviço prestado 

Na continuidade da prossecução do programa estratégico de transformação organizacional em 

curso, a capacitação da CMVM será reforçada nas várias dimensões, pessoas, processos e 

tecnologia, destacando-se de seguida algumas das iniciativas que serão concluídas e/ou 

iniciadas em 2021: 

• Implementação de um sistema de gestão de conciliação da vida profissional, familiar e 

pessoal, de modo a incrementar os níveis de compromisso dos colaboradores com a 

CMVM através da melhoria dos seus níveis de bem-estar e satisfação; 

• Implementação de um programa de gestão de talentos, com programas direcionados 

para promover o potencial de crescimento, de modo a que estes quadros possam 

desempenhar no futuro funções de maior complexidade ou responsabilidade, 

conseguindo assim maiores níveis de retenção; 

• Implementação de ferramentas que melhorem a experiência do colaborador, 

nomeadamente nas suas interações com processos de gestão de tempos, ausências ou 

outras informações pessoais; 

• Continuação do desenvolvimento dos meios tecnológicos de adaptação e reação aos 

desafios colocados por contexto de pandemia (omnitrabalho); 

• Desenvolvimento do Plano de Continuidade do Negócio que assegura a continuidade da 

atividade da CMVM no caso de ocorrência de situações de emergência ou catástrofe;   

• Implementação gradual dos processos revistos que mais contribuem para a 

concretização da estratégia definida, procurando reduzir ou eliminar atividades 

redundantes e sem valor acrescentado, diminuir tempos de execução de tarefas, 

reduzindo custos operacionais e proporcionando maior satisfação aos stakeholders; 

• Implementação de novo sistema ERP e sua integração com os demais sistemas da 

CMVM, concretizando a simplificação de processos financeiros e de recursos humanos 

e aumentando a capacidade de resposta às solicitações internas e externas;  

• Implementação do novo modelo de governo da segurança da informação e respetivo 

normativo interno; 
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• Capacitação dos colaboradores sobre novas metodologias, processos de trabalho e 

tecnologias de suporte; 

• Reforçar a comunicação interna sobre a atividade operacional em que a CMVM está 

envolvida, tais como projetos, atividades ou procedimentos, assegurando um melhor 

alinhamento organizacional;  

• Aperfeiçoar a nota interna trimestral de riscos económicos, macrofinanceiros e 

reputacionais com a introdução de novas análises e indicadores. 
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3. Orçamento 

Assumindo o pressuposto fundamental de equilíbrio orçamental na elaboração do orçamento 

para 2021, importa referir que a plena concretização da missão da CMVM, no presente ciclo de 

transformação, depende da realização de despesas de investimento que apenas podem ser 

financiadas através da utilização de montantes registados na rubrica de Reservas, representadas 

parcialmente por saldos de gerência acumulados em anos anteriores. Tais despesas de 

investimento, designadamente o investimento tecnológico para a supervisão do mercado de 

instrumentos financeiros nacional (conforme decorrem, nomeadamente, das obrigações 

operacionais impostas pela regulamentação da UE) e de relacionamento com os investidores e 

outros agentes económicos, pelo seu carácter não recorrente, devem ser financiadas por 

recursos financeiros que não as taxas de supervisão cobradas no próprio ano, justificando-se 

racionalmente o seu financiamento através de reservas, tal como aconteceu no ano de 2018. 

Sem prejuízo do exposto no parágrafo anterior, o exercício orçamental em apreciação reveste-

se de um elevado grau de disciplina, contenção e rigor e de um notável esforço em matéria de 

eficiência, subjacente, aliás, aos propósitos de racionalização operacional inerentes aos vetores 

estratégicos de atuação compreendidos nomeadamente na LOE4 antes apresentada. 

O quadro seguinte sintetiza a evolução recente dos principais agregados de receitas e despesas, 

correntes e de capital, e não traduz, no caso da projeção apresentada para 2021, o quadro total 

de encargos previstos para o ano, uma vez que foi expurgado de despesas de investimento não 

recorrentes que, como antes se referiu, por serem de realização fundamental, devem ser 

garantidas por outras fontes de financiamento que não as taxas do exercício.  

Desta forma está garantido o cumprimento da regra de equilíbrio orçamental a que esta 

Comissão se encontra obrigada (cf. artigo 27º da Lei 151/2015, de 11 de setembro).  

 

  



 

18 • CMVM • Plano de atividades e orçamento 2021 • agosto de 2020 

Evolução orçamental 

(milhares de euros) 

 

 

AGREGADO DE RECEITAS 

Em 2021, o valor projetado para o total das receitas, as quais são predominantemente 

constituídas por taxas cobradas aos supervisionados, é de 24.383 milhares de euros, ou seja, 

representa um decréscimo de 5% face os valores orçamentados para 2020. 

Importa ainda para a previsão da receita de 2021 a comparticipação pelo Sistema de Apoio à 

Modernização Administrativa (SAMA 2020) em cerca de 245 milhares de euros e a receita 

estimada da faturação aos participantes da conferência anual da IOSCO (um milhão de euros), 

cobrindo integralmente a despesa da sua organização (900 milhares de euros em 2021 e 100 

mil em 2020). 

 

 

Realizado 

2017

Realizado 

2018

Realizado 

2019

Orçamento 

2020

Orçamento 

2021

Rubricas

   Receitas 

Correntes 20 937 23 726 22 458 25 657 24 381

   Taxas e outros montantes 19 987 21 910 20 678 22 761 21 768

   Majoração financiamento da Autoridade Concorrência 719 1 367 1 067 1 213 1 176

   Outras receitas correntes 232 448 714 1 682 1 438

          Juros 52 10 39 39 27

          SAMA 2020 278 529 1 540 245

          IOSCO 1 000

         Outras 179 160 145 103 165

Capital 0 0 0 0 0

Ativos Financeiros (FCT) (*) 0 0 10 2 2

Saldo de gerência 980

Total das receitas (1) 20 937 24 706 22 468 25 659 24 383

   Despesas

Correntes 19 621 21 693 20 836 22 314 22 073

  Despesas com o pessoal 14 590 16 120 15 583 15 946 15 581

          SAMA 2020 57 186 222 130

         Outras 14 590 16 063 15 397 15 724 15 451

   Transferência para AdC 1 185 1 131 1 305 1 379 1 301

   Outras despesas correntes 3 846 4 442 3 948 4 990 5 190

          SAMA 2020 91 176 44 67

          IOSCO 900

         Outras 3 846 4 351 3 771 4 946 4 223

Capital 1 178 2 610 1 050 3 311 2 261

          SAMA 2020 629 533 2 438 234

         Outras 1 178 1 981 517 874 2 027

Ativos Financeiros (FCT) 0 23 27 32 32

Total das despesas (2) 20 799 24 326 21 913 25 658 24 365

Saldo Orçamental (1) - (2) 138 379 555 1 18

(*) - Apesar de não se incluirem as aplicações financeiras,  demonstra-se aqui a despesa em Fundo de Compensação do Trabalho (FCT)



 

19 • CMVM • Plano de atividades e orçamento 2021 • agosto de 2020 

AGREGADO DE DESPESAS 

A estrutura da rubrica de despesas evidencia uma tendência desde 2017, com o reforço do 

investimento a um ritmo mais acelerado do que as despesas correntes aumentando o seu peso 

relativo no total da despesa, apesar da quebra verificada em 2019, que acompanhou a redução 

na receita cobrada. 

Ao nível das despesas correntes destacam-se as despesas com pessoal (cerca de 

15.581 milhares de euros), as quais representam cerca de 64% do total do agregado neste 

orçamento, com uma redução de 2% face ao orçamentado para 2020, situando-se ao nível do 

valor verificado em 2019. Esta evolução é consequência principalmente, da racionalização de 

recursos resultante da revisão de processos e procedimentos internos com vista à eliminação de 

atividades redundantes e a melhorar a eficácia dos recursos humanos envolvidos. 

As restantes despesas correntes, retirando o efeito da organização da conferência IOSCO, 

apresentam uma redução de cerca de 14% face ao valor orçamentado em 2020, traduzindo o 

esforço de contenção da despesa corrente no geral e a renegociação de contratos de valor 

expressivo. 

Em matéria de despesas de capital, deve recordar-se que o montante projetado nesta rubrica 

(2.261 milhares de euros, representando um decréscimo de cerca de 32% face ao orçamento de 

2020), corresponde, como já antes se referiu, ao valor que permite respeitar o equilíbrio 

orçamental legalmente previsto. Não foram considerados projetos estruturantes, como o Balcão 

Único Eletrónico, cujo adiamento não é, porém, compaginável com as obrigações e 

compromissos enfrentados no quadro interno e externo (i.e. respeitante à competitividade do 

mercado português), razão pela qual é imperativo a utilização de reservas para o respetivo 

financiamento e concretização, as quais, saliente-se, constituem parte do património da CMVM. 
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