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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

Em dezembro de 2019 será cumprido o terceiro ano do mandato da atual equipa de 

gestão da CMVM. 

Ao longo dos últimos dois anos, a CMVM levou a cabo uma abrangente reflexão  

interna, profunda e ambiciosa, sobre os nossos princípios e valores, redefinindo um 

conjunto de linhas de orientação estratégica no sentido de um atento, rigoroso e  

sustentável cumprimento da sua missão. 

A CMVM é hoje uma instituição em renovação que, capitalizando a sua própria  

experiência e tradição de qualidade e rigor, continua empenhada num processo de 

transformação, adaptando-se a novos paradigmas de comportamentos nos mercados, 

nos agentes económicos e na sociedade. 

Este percurso, necessariamente dinâmico e desafiante, requer, entre outros, que a  

arquitetura organizacional, os sistemas de informação e respetiva gestão, a infraestru-

tura tecnológica e, de grande importância, o quadro de colaboradores, se adaptem em 

conjunto e em simultâneo, num enquadramento de atuação em crescente exigência. 

Naturalmente, tal esforço de ajustamento não poderia ser concretizado sem que  

tivesse um reflexo, imediato e material, na proposta de Plano de Atividades e de  

Orçamento vertida no presente documento, o qual, tal como em anos anteriores, se 

pretende realizar num contexto de simplificação de processos, otimização da eficiência 

e de estrita racionalização operacional. 

As prioridades para o exercício de 2019, definidas neste plano de atividades, são  

concretizadas no conjunto de iniciativas planeadas para aproximação aos nossos obje-

tivos estratégicos, que deverão contribuir para a construção de uma economia mais 

inclusiva e justa, baseada em mercados mais eficientes, transparentes e competitivos e 

em agentes económicos mais capacitados e responsáveis. 

Neste contexto, assumem particular importância, designadamente, a recuperação da 

confiança dos investidores e o desenvolvimento responsável do mercado de valores 

mobiliários e a sua afirmação como uma alternativa atrativa para o financiamento das 

empresas. 

 

1. 
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De forma a maximizar o valor do serviço público prestado, priorizámos a nossa ação 

nas quatro linhas de orientação estratégica (LOE), definidas em 2017. 

O primeiro vetor (LOE 1) - regulação simples, objetiva, clara e proporcional que promo-

va a proteção do investidor e estimule a competitividade e eficiência dos mercados – 

encerra a responsabilidade de promover um quadro regulatório que não constitua um 

constrangimento à inovação nem ao desenvolvimento responsáveis. Ao invés, através 

de uma política de proximidade e envolvimento dos stakeholders e de um constante 

esforço de simplificação das leis e regulamentos, a CMVM deve acompanhar e, sempre 

que adequado, promover o crescimento sustentável do mercado.  

Assegurar a integridade e a credibilidade dos mercados através de uma supervisão e 

enforcement focados, preventivos, tempestivos e consequentes (LOE 2) constitui uma 

prioridade central da organização, no sentido da qual foram já concretizados e conti-

nuam a ser dados importantes passos. Paralelamente, procurar-se-á continuar a rever 

e consolidar processos internos num quadro de evolução das plataformas tecnológicas 

o que, em conjunto, deverá responder às exigências crescentes de tratamento e  

análise de informação reportada pelas entidades e mercados supervisionados, decor-

rentes nomeadamente dos standards europeus previstos no EMIR, no pacote DMIF/

RMIF e da recente legislação de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e  

financiamento do terrorismo. 

A promoção da inclusão financeira e o acesso à informação (LOE 3) é um vetor estraté-

gico intrinsecamente ligado, por um lado, ao objetivo de proteção dos investidores, na 

medida em que apenas através de um adequado nível de conhecimento da realidade 

financeira é possível a tomada de decisões conscientes e responsáveis, sendo, por  

outro lado, um elemento basilar para o desenvolvimento de um mercado robusto e 

sustentado. Continuar-se-á, assim, a assegurar um apoio maduro e profissional aos  

investidores, através de um serviço de tratamento de reclamações e resposta a  

pedidos de informação, mas apostando também na dinamização de iniciativas de  

promoção da literacia financeira. 

A mesmo tempo, a CMVM continuará a acompanhar e a incentivar a inovação, de que 

são exemplo os movimentos FinTech e RegTech, assegurando em primeira instância, as 

questões da segurança dos investidores. 
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A dinâmica do mercado e a consequente evolução do quadro regulamentar nacional e 

europeu provocaram um alargamento das competências e responsabilidades da 

CMVM, exigindo um reforço contínuo de capacitação em termos de recursos humanos 

e de infraestruturas e sistemas tecnológicos. Este enquadramento, num contexto  

financeiro exigente, torna clara a necessidade de uma utilização eficiente e flexível dos 

recursos existentes e de uma gestão discernida de prioridades de investimento. 

O processo de transformação organizacional, iniciado em 2017, enquadra-se na LOE 4 - 

relacionamento com stakeholders e prossecução da missão, com uma organização  

capacitada, eficaz, ágil, transparente, eficiente e dotada dos melhores profissionais – e 

visa dar resposta a estes desafios.  Através de uma abordagem integrada procura-se 

simultaneamente i) a eficiência interna e resultante redução de custos de contexto, e 

ii) o aprofundamento do relacionamento com os agentes económicos (investidores, 

supervisionados, reguladores nacionais e internacionais e outras entidades relevantes 

no panorama financeiro), promovendo o aumento da eficácia e do valor do serviço 

prestado. 

A transformação organizacional em curso integra várias dimensões: simplificação e  

otimização de processos internos, procurando, nomeadamente, a redução dos tempos 

de resposta a solicitações ou atos praticados pela CMVM; melhoria da arquitetura,  

infraestrutura e soluções tecnológicas, visando a automatização e aumento da  

fiabilidade da gestão de informação; renovação de abordagem estratégica na  

comunicação e relacionamento com stakeholders numa base de proximidade,  

transparência e colaboração; desenvolvimento e capacitação de colaboradores e  

consolidação de uma cultura organizacional de compromisso, rigor e serviço público. 

O plano traçado para 2019 procura responder aos crescentes desafios que se colocam 

à CMVM enquanto instituição de supervisão de referência com um âmbito de  

competências e responsabilidades cada vez mais alargado e complexo e confiante na 

equipa de profissionais de excelência empenhados no cumprimento da sua missão. 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 

O presente plano de atividades apresenta-se como um projeto de continuidade do 

processo de transformação iniciado em 2017. Uma transformação necessária para  

responder aos objetivos que encerram a missão da CMVM - a promoção da proteção 

dos investidores e da confiança dos stakeholders e a defesa da integridade dos  

mercados financeiros, com vista ao seu desenvolvimento.  

As prioridades de ação procuram responder aos desafios da envolvente externa, com 

investidores que se pretendem cada vez mais informados, num mercado em constante 

e rápida mudança e dentro de um quadro regulatório também ele em evolução,  

promovendo comportamentos responsáveis, essenciais para um desenvolvimento 

equilibrado e sustentável do mercado e da sociedade. 

2. 
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Para a concretização da missão foram estabelecidas orientações estratégicas: objetivos 

e linhas de orientação, que balizam o plano de atuação da CMVM, alicerçado no  

conjunto de valores que definem a identidade e cultura da organização. 

Plano Anual de Atividades e Orçamento CMVM 2019 

Quadro 2 | Objetivos estratégicos e linhas de orientação estratégica 

Prioridades de atuação em 2019 

As iniciativas planeadas para 2019, enquadradas nas linhas de orientação estratégica 

(LOE), refletem as prioridades de atuação para este ano, sendo que algumas, pelo seu 

caráter estruturante e transversal, já foram iniciadas e/ou terão continuidade no(s) 

exercício(s) subsequente(s).  

 

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

investidor e estimule a competitividade e eficiência dos mercados 

Enquanto entidade reguladora do mercado de capitais, a CMVM continuará a  

assegurar, por um lado, a transparência e cooperação, promovendo um maior  

envolvimento dos agentes de mercado nas iniciativas regulamentares e, por outro, a 

simplificação das leis e regulamentos, tornando-as claros, acessíveis e inteligíveis,  

reduzindo assim, espaço para interpretação ambígua e potenciando comportamentos 

responsáveis por todos os stakeholders.  
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Destacam-se as seguintes iniciativas: 

 A consulta periódica do mercado sobre necessidades e adequação da regulação; 

 A promoção de grupos de trabalho com stakeholders e organização de sessões 

públicas e consultas à indústria sobre temas regulatórios e projetos normativos;  

 A revisão transversal da regulação com vista à eliminação de complexidade e  

encargos desproporcionais para os seus destinatários e utilizadores, incluindo as 

obrigações de reporte de informação;  

 A gradual revisão e posterior implementação do Código dos Valores Mobiliários 

(CdVM), o Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo (RGOIC) e o 

Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria (RJSA). 

 

De forma a assegurar a adequação e aderência da regulação internacional  

às necessidades dos agentes e à realidade do mercado nacional, continuarão a fazer 

parte da agenda da CMVM: 

 A representação ativa em organizações internacionais e nos respetivos grupos de 

trabalho e a participação na negociação de propostas legislativas da Comissão 

Europeia com impacto no âmbito de atuação da CMVM; 

 A adoção das opções regulatórias mais ajustadas para a realidade nacional; 

 A avaliação sistemática do impacto regulatório. 

 

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

que assegurem a integridade e a credibilidade dos mercados 

Zelar pela integridade e credibilidade dos mercados detetando e impedindo práticas 

irregulares e ilícitas continuará a ser uma prioridade da CMVM. Uma das preocupações 

fundamentais ao nível da supervisão é garantir uma resposta didática e atempada às 

situações de incumprimento, nomeadamente no plano sancionatório, mediante a  

aplicação de medidas que incentivem os agentes do mercado a corrigir a sua forma de 

atuação. Neste sentido, está a ser aprofundada uma abordagem integrada entre  

regulação, supervisão e enforcement. 

Pretende-se desenvolver a revisão metodológica iniciada em 2018, através da  

otimização de processos, suportada pela automatização tecnológica, garantindo não 

só maior eficiência e tempestividade, como também maior eficácia e consequência, 

numa abordagem de supervisão baseada no risco.  
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As seguintes matérias continuarão a merecer especial atenção das áreas de  

supervisão: 

 Os modelos de governação e sistemas de controlo interno; 

 A adequação para o exercício de funções e idoneidade dos membros dos órgãos 

sociais das entidades supervisionadas; 

 Os conflitos de interesse nas várias vertentes da supervisão;  

 As práticas de comercialização de instrumentos financeiros, dando especial  

atenção ao misseling, self-placement e PRIIPs; 

 A atividade de consultoria para investimento; 

 A avaliação de ativos e a gestão do risco nas atividades de intermediação  

financeira e gestão de ativos; 

 O exercício da atividade de depositário de Organismos de Investimento Coletivo 

(OIC), incluindo Organismos de Investimento Imobiliário (OII);  

 A sustentabilidade financeira das entidades sujeitas a supervisão prudencial,  

nomeadamente das Sociedades de Capital de Risco (SCR), Sociedades de  

Consultoria de Investimento (SCI) e OIC (incluindo OII);  

 A atividade das infraestruturas de negociação; 

 As práticas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; 

 As metodologias de aprovação de prospetos e outros documentos informativos; 

 O modelo de supervisão de informação financeira; 

 O cumprimento das normas profissionais e das disposições legais e  

regulamentares pelos auditores. 

 A monitorização do processo FinTech 

 

Do plano de projetos e iniciativas, realçam-se as seguintes: 

 A definição de modelos de risco transversais, possibilitando uma abordagem de 

supervisão que permita suportar uma visão holística do risco das entidades  

supervisionadas; 

 A definição de procedimentos de análise e monitorização de entidades, de forma 

transversal, com base nos fatores de risco; 

 A implementação e execução dos novos procedimentos de supervisão decorren-

tes do DMIF II/RMIF (Diretiva 2014/65/UE e Regulamento UE n.º 600/2014); 

 A implementação do plano de ação decorrente da estratégia de melhoria da  

qualidade de auditoria, a apresentar e discutir, por um conjunto de agentes do 

setor, até ao final do corrente ano; 

 O reforço dos procedimentos de verificação de análise de operações das  

entidades supervisionadas no âmbito do combate ao abuso de mercado; 
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 Os desenvolvimentos de adaptação dos sistemas de informação para dar  

cumprimento: 

  às medidas da fase II do novo regulamento relativo às operações de  

financiamento de valores mobiliários (Securities Financing Transactions  

Regulation (SFTR)); 

  às regras definidas pelo novo regulamento europeu sobre fundos do  

mercado monetário (Money Markets Funds) estabelecidos, geridos ou  

comercializados na União Europeia; 

  às alterações decorrentes do novo regulamento de prospetos a publicar 

em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à 

negociação num mercado regulamentado; 

 ao novo regulamento geral para a titularização que cria um regime  

específico para a titularização simples, transparente e padronizada (STS). 

 A operacionalização dos novos procedimentos de supervisão resultantes das 

competências atribuídas pela lei que estabelece medidas de combate ao  

branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (Lei N.º 83/2017); 

 A participação no exercício de atualização da Avaliação Nacional de Riscos  

promovido pela Comissão de Coordenação do Branqueamento de Capitais e  

Financiamento do Terrorismo; 

 A promoção de ações de formação interna e externa nomeadamente sobre  

práticas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; 

 A revisão e divulgação de dossiers de registo dos procedimentos administrativos 

e comunicações, facilitando a identificação das exigências instrutórias de cada 

processo e promovendo uma execução mais eficiente e ágil; 

 A reorganização do enforcement de informação financeira; 

 A alteração da metodologia de análise sumária de informação financeira  

intercalar; 

 A revisão do modelo de seleção de emitentes e alteração da metodologia da  

supervisão de EFI, passando o foco para questões de reconhecimento e  

mensuração, para além das divulgações; 

 A revisão do procedimento de análise e aprovação de prospetos, nomeadamente 

o alinhamento com as melhores práticas internacionais relativamente ao  

conteúdo e tempos de resposta; 

 A intensificação da ação sobre os órgãos de fiscalização dos emitentes e  

intermediários financeiros e do seu relacionamento com os auditores; 

 A realização de ações de supervisão temáticas, nomeadamente em matérias  

relacionadas com conflitos de interesse e independência;  
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Tendo em vista uma maior eficiência e eficácia da atividade de supervisão nas suas  

várias vertentes, no ano de 2019 e seguintes, serão revistos e implementados diversos 

processos, nomeadamente através de uma maior simplificação e automatização. 

A otimização de processos prevê também a aquisição ou desenvolvimento de software 

de planeamento e monitorização, contribuindo para o aumento da qualidade e  

tempestividade das decisões de gestão.  

Pretende-se reforçar a comunicação com entidades supervisionadas e com associações 

representativas de entidades sujeitas a supervisão, através da implementação de  

planos de comunicação que promovam a proximidade e uma abordagem proativa da 

supervisão. 

 

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

tomada de decisão consciente e responsável 

A promoção da literacia financeira e do acesso à informação por parte dos investidores 

é um elemento fundamental para a garantia da sua proteção, bem como para o  

desenvolvimento sustentado e inclusivo dos mercados. 

 

Em matéria de educação financeira, pretende-se o desenvolvimento de um projeto 

holístico, envolvendo, entre outros, investidores, intermediários financeiros,  

empresas, entidades reguladoras e academia, o qual inclui as seguintes iniciativas: 

 A formalização de protocolos com universidades e associações empresariais ou 

outras entidades relevantes, com vista ao desenvolvimento de ações promotoras 

do conhecimento, inovação financeira e desenvolvimento do mercado; 

 A criação de uma nova área no site para divulgação dos protocolos e iniciativas 

com as universidades e centros de conhecimento; 

 A realização de ações de dinamização da biblioteca da CMVM;  

 A realização de roadshows com universidades, conferências e concursos sobre a 

inovação financeira e a participação na semana mundial do investidor (World 

Investor Week) promovida pela IOSCO; 
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 A realização de inquéritos e estudos sobre o perfil do consumidor, que podem 

ser desenvolvidos em colaboração com universidades e com intermediários  

financeiros, visando, através da caraterização e monitorização da evolução das 

caraterísticas dos públicos, uma maior adequação das iniciativas, mesmo regula-

tórias, e formas de comunicação, com especial incidência nos segmentos da po-

pulação identificados como mais vulneráveis ao acesso a produtos financeiros; 

 O desenvolvimento do Portal do Investidor, uma área interativa no site da 

CMVM, que agregue os conteúdos relativos à informação e formação financeira 

ao investidor. 

 

A rápida e profunda transformação dos mercados, cria um contexto de grandes desafi-

os e oportunidades, não isentas de incertezas e riscos. No cumprimento da missão da 

CMVM de promover o desenvolvimento e assegurar a estabilidade dos mercados, a 

monitorização das inovações tecnológicas suscetíveis de criar alavancagem ou disrup-

ção nas atividades e serviços financeiros é necessariamente uma das prioridades.  

Neste âmbito, destacam-se as seguintes iniciativas planeadas para 2019: 

 A dinamização e representação em grupos de trabalho e fora de discussão,  

nacionais (Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF)) e internacio-

nais (Comité Permanente de Inovação Financeira da ESMA (FISC) e Comité de 

Proteção do Investidor (C8)) sobre educação financeira, proteção do investidor e 

desenvolvimento do mercado; 

 A participação no Inovation Hub – Portugal Finlab. 

 

LOE.4. Relacionamento com stakeholders e prossecução da missão, com uma  

organização capacitada, eficaz, ágil, transparente, eficiente e dotada dos melhores 

profissionais 

Na prossecução do objetivo estratégico de desenvolvimento do mercado, a CMVM 

procura promover a discussão entre os principais stakeholders no sentido de propor 

medidas regulatórias, de supervisão e de atuação concretas com vista a aumentar a 

atratividade do mercado nacional, num enquadramento de contínua proteção do  

investidor. São exemplos destas ações a participação em iniciativas de apoio a  
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i) entidades em processo de BREXIT (Portugal IN), e a ii) PMEs e outras empresas no 

âmbito nomeadamente da atração de novos emitentes ao mercado nacional, em  

cooperação, por exemplo, com a OCDE e as outras entidades incluindo órgãos de  

decisão nacional. 

Reconhecendo a importância crítica da comunicação, para o cumprimento dos vetores 

estratégicos da CMVM, está em curso a revisão da estratégia da comunicação externa 

e interna, privilegiando a proximidade, acessibilidade, simplicidade, clareza e consis-

tência na interação com os stakeholders, em função das suas necessidades e objetivos 

específicos e colocando a comunicação ao serviço da eficaz implementação das LOE1, 

2 e 3. 

Na comunicação com stakeholders externos estão projetadas as seguintes iniciativas: 

 A conclusão da definição e a implementação de um plano estratégico de  

comunicação externa bem como a revisão da respetiva imagem corporativa; 

 A reformulação do sítio institucional da CMVM, criando áreas dedicadas  

nomeadamente a investidores e supervisionados; 

 A exploração das plataformas de social media e, através da presença nas redes 

sociais (em particular linkedin e twitter), direcionamento de ações de comunica-

ção a públicos específicos; 

 A revisão dos conteúdos e formatos das diversas publicações da CMVM, visando 

uma comunicação mais clara, simples e objetiva. 

 

Visando o alinhamento organizacional e a consolidação de uma cultura de compromis-

so, colaboração e partilha, a comunicação interna assume um papel fundamental. Com 

este objetivo em vista, em 2019, implementar-se-ão os resultados do trabalho de  

auditoria e avaliação da comunicação interna da CMVM iniciados em 2018. Será  

também concluído o projeto de reformulação da intranet corporativa, procurando-se 

melhorar a sua usabilidade e expandir as suas funcionalidades, promovendo a  

utilização por todos os colaboradores enquanto meio privilegiado para a divulgação de 

informações relevantes ao funcionamento da organização e partilha de conhecimento.  

Com o mesmo objetivo, dar-se-á continuidade ao plano de modernização do posto de 

trabalho e adoção progressiva de ferramentas colaborativas. 
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No âmbito do processo de transformação organizacional, 2019 será um ano de  

consolidação de algumas iniciativas em curso, nomeadamente: 

 A agilização do processo de tomada de decisão interno; 

 A automatização do sistema de suporte ao planeamento, monitorização e  

divulgação dos indicadores de desempenho, instrumento essencial ao  

alinhamento e foco nos temas estratégicos e à consolidação de uma cultura de 

compromisso com objetivos, através da monitorização contínua de resultados. 

 

No domínio da gestão de recursos humanos, continuará a materializar-se uma política 

de valorização e capacitação dos colaboradores, promovendo o seu envolvimento e 

compromisso com os valores e objetivos organizacionais.  

Destacam-se as seguintes iniciativas, algumas já iniciadas, que refletem, entre outras, 

as prioridades de atração, desenvolvimento e retenção de talento e conhecimento: 

 O desenvolvimento do novo processo de acolhimento e seleção de novos  

colaboradores suportado numa plataforma digital; 

 A implementação dos planos de desenvolvimento de talento e liderança,  

resultantes do diagnóstico conduzido em 2018; 

 A consolidação do novo modelo de gestão de desempenho, que assenta na  

avaliação contínua do cumprimento dos objetivos globais da organização e de 

equipa, bem como na demonstração de competências que refletem os valores 

da organização;  

 A operacionalização dos novos modelos de gestão de carreiras, com o desenho e 

implementação de planos de progressão, assentes numa cultura de mérito; 

 A concretização dos planos de formação e de partilha de conhecimento dos  

colaboradores. 

 

De forma a monitorar o impacto da implementação das medidas do programa de 

transformação organizacional e de envolvimento de colaboradores, foi levado a cabo 

um estudo de clima organizacional, em cujos resultados se basearão as medidas de 

melhoria de motivação e fidelização dos colaboradores. 
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Ainda no âmbito do programa de transformação organizacional, foram identificadas 

áreas de melhoria relevantes em diversos processos e procedimentos internos, cuja 

revisão deverá dar lugar a uma considerável redução de complexidade. Com o duplo 

objetivo de melhoria da experiência no relacionamento dos stakeholders com a CMVM 

e da redução dos custos de contexto, pelo incremento da eficiência operativa interna, 

está em curso um plano de otimização transversal de processos na organização,  

destacando-se os seguintes projetos: 

 A revisão e melhoria dos sistemas de tratamento de reclamações permitindo 

identificar segmentos de investidores mais vulneráveis para atuação a nível de 

educação financeira e de supervisão;  

 A revisão e implementação do sistema de atendimento; 

 A otimização e automatização dos processos de monitorização e de recolha, tra-

tamento e integração e exploração de dados, com criação de rotinas de supervi-

são padronizadas; 

 A otimização dos processos de supervisão em tempo real dos mercados; 

 A melhoria do processo de emissão de certidões; 

 A revisão do processo de resposta a pedidos de autorizações e registos e de aná-

lise de comunicações recebidas; 

 A implementação do plano de otimização e digitalização da gestão de arquivo; 

 A revisão do processo de liquidação de taxas de supervisão e outros atos da 

CMVM. 

 

Na medida em que a eficácia, eficiência e agilidade de qualquer organização se tornam 

cada vez mais dependentes da sua capacidade de tratamento de informação, a reno-

vação tecnológica é elemento crucial do processo de transformação organizacional da 

CMVM. Adicionalmente, as crescentes exigências de reporte impostas pelas recentes 

reformas regulamentares colocam a gestão da informação no centro das prioridades 

da atividade core de supervisão.  
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As iniciativas a implementar compreendem um conjunto de investimentos estruturais 

que incluem hardware, software (aquisição de licenças e respetiva componente de 

manutenção futura) e serviços, assim como a implementação de diversas soluções de 

suporte ao negócio compreendendo novos processos de importação de informação e 

novas ferramentas analíticas.  

O programa estratégico de transformação tecnológica, iniciado em 2018, assenta em 

quatro vetores: 

I. Iniciativas transversais e de produtividade, compreendendo o controlo do  

programa, a gestão da mudança e outras iniciativas internas com impacto na  

eficiência dos colaboradores; 

II. Melhoria de processos, mecanismos e informação de suporte à atividade da 

CMVM, reforçando os instrumentos tecnológicos à disposição das equipas de 

supervisão; 

III. Revisão do modelo de relacionamento com o exterior, pela implementação,  

nomeadamente, de um Balcão Único Eletrónico;  

IV. Evolução da arquitetura tecnológica e infraestrutura física de suporte para efeti-

va e eficazmente suportar os processos de negócio e reduzir o risco operacional. 

 

Em 2019 assumirão particular relevância as seguintes iniciativas: 

 A conclusão da operacionalização do modelo de governo da informação ao longo 

do seu ciclo de vida; 

 A implementação de processos de correção, aperfeiçoamento, análise e  

classificação da informação; 

 A simplificação de instruções e regulamentos, agilizando a gestão interna da  

informação e a simplificação do reporte de informação de entidades externas, 

reduzindo assim os custos de contexto; 

 A operacionalização de processos, plataformas tecnológicas e ferramentas de 

suporte à gestão da informação, implementando as diversas componentes da 

arquitetura aplicacional relacionadas com o armazenamento, transformação e 

visualização de informação, garantindo a ligação dos novos sistemas a todas as 

fontes externas e componentes necessários ao pleno funcionamento da nova 

arquitetura; 
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 A definição da arquitetura de sistemas e de integração, destacando-se a nova 

camada de reporte e a modernização dos sistemas aplicacionais e de informação 

que contribuem para a qualidade dos dados, da informação e da análise de ações 

regulatórias e inspetivas produzidas pela CMVM; 

 A evolução da arquitetura tecnológica, nomeadamente a arquitetura de proces-

samento de dados, de modo a que o tratamento da informação possa ser efetua-

do continuamente, assim como a arquitetura de exploração de informação, atra-

vés da disponibilização de um ambiente próprio para este fim.  

 A avaliação da capacidade da infraestrutura física de suporte às soluções tecno-

lógicas (assumindo especial importância a arquitetura do sistema de extranet, 

responsável pela receção da informação proveniente do exterior) e implementa-

ção de uma nova arquitetura que suporte o tratamento de grandes volumes de 

informação, permita evolução contínua e ofereça a garantia de qualidade, segu-

rança e elevada disponibilidade dos serviços. 

 

No domínio da informação de gestão, estão a ser revistos os processos de orçamenta-

ção e reporte externo periódico prevendo-se a respetiva conclusão no decurso do ano 

de 2019. 

Adicionalmente, pretende-se melhorar o processo de contratação em todas as suas 

vertentes, através do desenvolvimento de relações de parceria com fornecedores de 

produtos e serviços, bem como da sistematização de procedimentos e pontos de  

controlo interno. 

Confirma-se, por fim, o nosso compromisso com a responsabilidade social e sustenta-

bilidade, através da integração progressiva de práticas sustentáveis que refletem uma 

mais alargada consciência ambiental, compromisso com o bem-estar e equilíbrio dos 

colaboradores e, da maior importância, contributo para uma cidadania ativa através 

do diálogo e envolvimento com a comunidade. 
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ORÇAMENTO 
 

Assumindo o pressuposto fundamental de equilíbrio orçamental na elaboração do  

orçamento para 2019, importa referir que a plena concretização da missão da CMVM, 

no presente ciclo de transformação, pressupõe a realização de despesas de  

investimento através da utilização de montantes registados na rubrica de Reservas, 

representadas parcialmente por saldos de gerência acumulados em anos anteriores. 

Tais despesas de investimento, pelo seu carácter não recorrente e pela perspetiva de 

um retorno rápido, traduzido em maior eficácia na supervisão e eficiência do funciona-

mento da instituição, devem ser financiadas por recursos financeiros que não as taxas 

de supervisão cobradas no próprio ano, justificando-se racionalmente o seu financia-

mento através de reservas.  

Deve ainda assim salientar-se que, não obstante a previsão de utilização de saldos de 

gerência para além do montante previsto no orçamento como despesa, o exercício  

orçamental em apreciação se reveste 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. 

Importa igualmente recordar que as projeções ora efetuadas se baseiam em valores 

estimados a partir de séries temporais terminadas em junho de 2018, último mês para 

o qual se dispõe de valores realizados para os vários agregados, com particular  

importância no caso da receita. Acresce o ambiente de incerteza a que se assiste ainda 

no mercado e uma envolvente externa, incluindo a proposta de revisão do modelo de 

supervisão financeira em Portugal, cujo horizonte de estabilização é difícil de prever.   

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 

2019, o quadro de encargos previstos para o ano. Este foi expurgado de um conjunto 

de despesas de investimento não recorrentes que, como antes se referiu, por serem 

de realização fundamental, se pretende serem garantidas por outras fontes de  

financiamento que não as taxas do exercício.  

 
 

3. 
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Ao ser abatido ao agregado correspondente a despesas de capital (investimento) um 

montante que se prevê ser o valor necessário à prossecução de projetos que, saliente-

se, se afiguram indispensáveis, quer para o cumprimento cabal das obrigações e  

responsabilidades internas e externas da CMVM, quer para a realização de melhorias 

de eficácia e eficiência, regista-se um valor previsional para o agregado, doravante  

designado de agregado de despesas ajustado, compatível com o cumprimento da regra 

de equilíbrio orçamental a que esta Comissão se encontra obrigada (Art. 27º da Lei 

151/2015, de 11 de setembro).  

A evolução do saldo orçamental observada no passado recente revela uma evidente 

tendência decrescente que se tem vindo a acentuar nos últimos anos e que resulta de 

trajetórias não convergentes das receitas e despesas da CMVM. 
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Não obstante a implementação de novas taxas em 2016, 2017 e 2018 (Regulamento 

da CMVM n.º 2/2018), assistiu-se durante esses mesmos exercícios a um sucessivo 

adiamento das despesas de capital por forma a garantir o equilíbrio orçamental da 

CMVM. Assinale-se que a situação financeira da CMVM se pautou, no passado e em 

longos períodos, por excedentes assinaláveis que permitiram a acumulação de saldos 

de gerência de valor significativo e cuja aplicação em investimentos incontornáveis e 

inadiáveis permitirá, no presente e no futuro, que continuemos a atuar como entidade 

reguladora de referência no sistema financeiro e na economia. 

 

AGREGADO DE RECEITAS 

 

Em 2019 o valor projetado para o total das receitas, as quais são predominantemente 

constituídas por taxas cobradas aos supervisionados, é de 27.147 milhares de euros, 

ou seja, representa um acréscimo de 13% face os valores orçamentados para 2018.  

O crescimento esperado da receita em 2019 resulta não só do valor da comparticipa-

ção pelo Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA 2020), cerca de 

1.287 milhares de euros, mas também do impacto pleno das alterações produzidas nas 

receitas provenientes das taxas pelos diplomas publicados em 2016 (Portaria n.º 74C-

2016, de 23 de março - taxas de supervisão da atividade de auditoria), em 2017 

(Portaria n.º 342-B/2016, de 29 de dezembro que impõe taxas de supervisão contínua 

a um conjunto de adicional de atividades, e Portaria nº 342-A/2016, de 29 de  

dezembro, referente à autorização de majoração das taxas, tarifas ou outros  

montantes devidos à CMVM para cobertura do financiamento da Autoridade da  

Concorrência), e em 2018 (Regulamento da CMVM n.º 2/2018 sobre Atos e serviços de 

registo, autorizações e aprovações e outros atos). 

O nível de receitas da CMVM tem, no entanto, sido impactado negativamente pelo 

acentuado decréscimo dos rendimentos de aplicações financeiras, os quais represen-

tam apenas 0,1% das Receitas Correntes, decorrente da aplicação do princípio de  

unidade de tesouraria. Esta exigência legal não tem permitido aplicações em  

instrumentos de maior retorno, os quais se têm vindo a confinar a CEDIC e CEDIM de 

rentabilidade virtualmente nula no presente contexto sem precedentes de taxas de 

juro em patamares persistentemente baixos.  

Plano Anual de Atividades e Orçamento CMVM 2019 



21  

 

AGREGADO DE DESPESAS 

 

A estrutura da rubrica de despesas evidencia uma inversão de tendência desde 2017, 

com o reforço do investimento a um ritmo mais acelerado do que as despesas  

correntes.  

Ao nível das despesas correntes destaca-se a evolução das despesas com pessoal 

(cerca de 16.579 milhares de euros), as quais representam cerca de 61% do total do 

agregado neste orçamento, com uma redução no crescimento (4%) face aos últimos 4 

anos (aumentaram em média 11% ao ano). Esta evolução encontra-se relacionada com 

vários fatores, nomeadamente os efeitos da reposição dos decréscimos salariais esta-

belecidos em 2011 e o crescimento do número de colaboradores, em consequência do 

acréscimo de responsabilidades e alargamento do âmbito de atuação da CMVM.  

A evolução das restantes despesas correntes é influenciada pelo crescimento das  

despesas com pessoal, das despesas de capital e por fatores externos à CMVM, como 

sejam aumento nas contribuições para organismos internacionais ou das taxas de  

justiça.  

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

rubrica (3.646 milhares de euros, representando um crescimento de cerca de 95% face 

ao orçamento de 2018) não corresponde, como já antes se referiu, ao valor  

efetivamente necessário para o cumprimento do Plano de Atividades descrito no  

capítulo 2 mas àquele que permite respeitar o equilíbrio orçamental previsto  

legalmente. Ainda assim, este montante reflete o empenho da CMVM na execução de 

projetos, nomeadamente os associados ao Plano Estratégico de Sistema de Informação 

- PESI, de importância crucial para a respetiva adequação estratégica às novas e  

crescentes exigências regulamentares e de mercado, bem como para o desenvolvi-

mento de ferramentas e sistemas conducentes a ganhos de eficiência operacional.  

Estas iniciativas, elencadas no capítulo 2, são financiadas em cerca de 1,3 milhões de 

euros pelo SAMA 2020. 
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De facto, vários dos projetos incluídos no Plano de Atividades de 2019 encontravam-se 

já previstos em exercícios anteriores, tendo sido então adiados devido à insuficiência 

de receitas do ano para cobertura de um volume acrescido de despesas resultante de 

fatores antes apresentados. O adiamento destes e de outros projetos não é, porém, 

compaginável com as obrigações e compromissos enfrentados no quadro interno e 

externo, razão pela qual confirmamos a obrigatória necessidade de utilização de  

reservas para a sua concretização, as quais, saliente-se, constituem parte do  

património da CMVM.  
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PERSPETIVAS FUTURAS 
 

Tal como nos anos precedentes, em 2018, a incerteza, a par com a subsistência de  

algumas restrições materiais e de autonomia, nunca deixou de estar presente em todo 

o nosso processo de decisão e gestão. 

Mantivemos, contudo, intactas, se não reforçadas, a ambição e a motivação que nos 

acompanham desde o início do mandato prosseguindo, aliás, uma tradição e legado de 

compromisso e rigor.  

Não se anuncia, por ora, substancialmente diferente o enquadramento em que nos 

posicionaremos em 2019. 

O plano de atividades de 2019 insere-se, assim, num cenário de incertezas e de  

renovados desafios, e constitui mais uma etapa da trajetória que vem sendo  

percorrida no sentido das metas que nos propomos alcançar, as quais se encontram 

descritas no Capítulo 2. deste documento. 

Salientamos que, não sendo, de facto, mais do que uma etapa, este plano encerra,  

porém, um conjunto de iniciativas e intenções de importância acrescida para que seja 

possível o cumprimento da nossa missão a qual se reveste de particular exigência no 

presente contexto de rápida e profunda transformação do sistema financeiro e da  

economia em termos globais. 

Assistimos hoje a uma permanente e sem precedentes renovação da cultura do  

mercado, visível em novos modelos de negócio, diferentes instrumentos e veículos  

financeiros e, até, nos padrões de comportamento e intenções dos agentes  

económicos. 

Conceitos como inovação, disrupção, digitalização, automatização, ciber segurança, 

tornaram-se constantes no discurso de analistas, agentes e autoridades do mercado 

financeiro.  

Diferentes enquadramentos exigem diferentes respostas. Assim, à semelhança de  

outros reguladores (os quais, regra geral, se encontram já dotados de infraestruturas 

tecnológicas bem mais avançadas do que as da CMVM), posicionámos a gestão da  

informação no topo das nossas prioridades, conscientes do papel determinante que 

esta assume na eficácia e eficiência de toda a nossa atividade. 

4. 
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Tal posicionamento encontra-se incorporado nas projeções orçamentais constantes 

desta proposta, nomeadamente nas rubricas referentes a despesas em infraestrutura 

tecnológica e informação, investimento e, subsequentemente, recursos humanos e 

formação.   

Apenas com informação robusta, simples e transparente, será possível prosseguir, em 

todo o processo de regulação e supervisão, a abordagem de melhoria contínua que 

constitui pedra basilar da nossa estratégia. 

Renovar os elementos tecnológicos não é, por si só, suficiente, consistindo apenas um 

elemento de um extenso plano de transformação organizacional, que inclui, entre  

outros, uma revisão e simplificação de processos, procedimentos e metodologias de 

trabalho, agilização e responsabilização do processo de decisão e da maior  

importância e a permanente qualificação global e integrada dos nossos colaboradores, 

que continuarão a constituir a nossa maior riqueza e o centro nevrálgico da  

organização.     

 

 

 

O Conselho de Administração 
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