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1. PRIORIDADES, TRANSPARÊNCIA
E PRESTAÇÃO DE CONTAS

A

transparência, o compromisso e a prestação de contas contribuem para o cumprimento da nossa missão de proteção e reforço da confiança dos investidores e de
promoção da credibilidade e do desenvolvimento do mercado nacional.
Mantemos, assim, em 2021 a prática de divulgação pública anual de objetivos, áreas
prioritárias de atuação e atividades-chave dirigidas à respetiva concretização.
Esta divulgação permite alinhar a atuação dos operadores com as expectativas do
supervisor, aumentar a previsibilidade da nossa ação e reforçar o compromisso
comum na promoção de mercados estáveis, eficientes, dinâmicos e sustentáveis.
Nas próximas páginas encontrará os quatro objetivos para que trabalhamos – eficiência, eficácia, proximidade e relevância do mercado – e as quatro áreas prioritárias de 2021 que definimos tendo em conta os riscos identificados e tendências,
e que suportamos em 43 atividades-chave.
O cumprimento contínuo da nossa missão é sustentado pelos valores de integridade,
rigor, transparência, colaboração, tempestividade e inovação que nos regem e que
procuramos integrar nas múltiplas dimensões da nossa ação e, desde logo, nas
prioridades e atividades-chave de cada ano.
Apresentamos também um primeiro balanço da nossa atividade em 2020, a qual
foi fortemente marcada pela pandemia de Covid-19 e pelos seus efeitos no mercado, tendo exigido um ajustamento significativo na nossa ação mas que, ainda
assim, não comprometeu uma execução das atividades previstas superior a 80%.
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Na CMVM, tal como definido nos nossos estatutos, temos por
missão garantir a “regulação e supervisão dos mercados de
instrumentos financeiros, bem como das entidades que neles
atuam”, sendo-nos confiadas cinco atribuições específicas:

2.1. MISSÃO E ATRIBUIÇÕES

1.

2.

REGULAR E SUPERVISIONAR
OS MERCADOS DE INSTRUMENTOS
FINANCEIROS, PROMOVENDO
A PROTEÇÃO DOS INVESTIDORES

ASSEGURAR A ESTABILIDADE
DOS MERCADOS FINANCEIROS,
CONTRIBUINDO PARA
A IDENTIFICAÇÃO E PREVENÇÃO
DO RISCO SISTÉMICO

5.

3.

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
7
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CONTRIBUIR PARA
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DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

4.
PRESTAR INFORMAÇÃO
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Com base na missão e atribuições definidas para a CMVM,
o Conselho de Administração estabeleceu,
no início de 2017, quatro linhas de orientação estratégica
até 2021, que têm guiado a nossa atuação:

2.2. LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA DE 2017 A 2021

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
RELACIONAMENTO
COM STAKEHOLDERS E PROSSECUÇÃO
DA MISSÃO, COM UMA ORGANIZAÇÃO
CAPACITADA, EFICAZ, ÁGIL,
TRANSPARENTE, EFICIENTE E DOTADA
DOS MELHORES PROFISSIONAIS
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Considerando as Linhas de Orientação Estratégica de 2017
a 2021, foram definidos objetivos que apoiam a definição
das atuações prioritárias que, em cada ano,
melhor respondem às necessidades dos investidores
e do mercado e, logo, ao cumprimento da nossa missão:

QUATRO OBJETIVOS DA CMVM

1

EFICÁCIA: IDENTIFICAR E CONCRETIZAR
AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, SUPERVISÃO E
CONTENCIOSO QUE MAIS PROTEGEM O INVESTIDOR
E CONTRIBUEM PARA A ESTABILIDADE E
DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS

EFICIÊNCIA: ATINGIR AS METAS DEFINIDAS
PARA ESSAS AÇÕES COM MENOR TEMPO DE
REAÇÃO E ADEQUADO CONSUMO DE RECURSOS

3

PROXIMIDADE: APROFUNDAR O RELACIONAMENTO COM OS
STAKEHOLDERS, BEM COMO O ÂMBITO, A INTENSIDADE E PROFUNDIDADE
DA SUPERVISÃO, ATRAVÉS DO AUMENTO DA CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA,
REFORÇO DE FORMAÇÃO E DA ATRAÇÃO DE PROFISSIONAIS ALTAMENTE
QUALIFICADOS

RELEVÂNCIA: CONTRIBUIR PARA
FORTALECER O MERCADO DE CAPITAIS COMO
ALTERNATIVA AO FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS
10
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QUATRO ÁREAS PRIORITÁRIAS DE ATUAÇÃO EM 2021
Tendo presentes as linhas de orientação estratégica para o período
entre 2017 e 2021 e os objetivos da CMVM, considerando também as
principais tendências e riscos que antevemos para os mercados nacional
e internacionais, elegemos para 2021 quatro prioridades:

1

2

REFORÇO DA SUPERVISÃO PRUDENCIAL,
COM ENFOQUE NA GOVERNAÇÃO
E NA IDENTIFICAÇÃO,
ANÁLISE E PREVENÇÃO DE RISCOS

3

SIMPLIFICAÇÃO REGULATÓRIA
E PROMOÇÃO
DO DESENVOLVIMENTO
DO MERCADO

4
REFORÇO DA PROTEÇÃO
E DO APOIO AO INVESTIDOR
EM CONTEXTO
DE ELEVADA INCERTEZA
11
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4. PRIORIDADES E ATIVIDADES-CHAVE

N

o plano da regulação, concluir-se-á o processo de revisão geral da regulação do
mercado de capitais e auditoria, tendo em vista a simplificação e estabilização da
mesma no médio prazo, a eliminação de encargos e custos regulatórios não justificados, a criação de um quadro que confira competitividade ao mercado e às entidades que nele operam ou pretendam operar, em simultâneo com um nível elevado
de confiança dos investidores.
Na supervisão, o foco recairá nas áreas que consideramos representarem maior
nível de risco para os investidores não profissionais, visando prevenir a materialização desse risco e aumentar o nível de confiança no mercado e nos seus operadores. Será o caso das diversas vertentes da comercialização de produtos e os custos e encargos associados à sua subscrição e detenção, bem como a supervisão
do governo das sociedades, dos riscos de liquidez e solvência, e demais riscos de
mercado. O aumento dos níveis de apoio e de promoção da literacia dos investidores de retalho será prosseguido tendo em vista intensificar a presença informada
de investidores particulares no mercado, como fonte alternativa de aplicação das
suas poupanças.
O diálogo e a articulação com as entidades supervisionadas e com as suas associações representativas permanecerão, em 2021, nas prioridades de atuação da
CMVM. Neste domínio, a intensificação da emissão de orientações, recomendações e entendimentos permitirá gerar expetativas de conduta dos supervisionados, bem como conferir apoio na interpretação de normas ou adaptação a novas
realidades, como será, entre outros, o caso da transição para um contexto de finanças sustentáveis.
Irá também ser dedicada atenção prioritária a realidades emergentes como é o caso
das finanças sustentáveis, da inovação tecnológica e digitalização, das acrescidas
responsabilidades da CMVM decorrentes de competências novas ou reforçadas e
da cooperação e interação com outras autoridades, nacionais e internacionais. l
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PRIORIDADE 1
REFORÇO DA SUPERVISÃO
PRUDENCIAL,COM
ENFOQUE NA GOVERNAÇÃO
E NA IDENTIFICAÇÃO,
ANÁLISE E PREVENÇÃO
DE RISCOS
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PRIORIDADE 1
REFORÇO DA SUPERVISÃO
PRUDENCIAL, COM ENFOQUE NA
GOVERNAÇÃO E NA IDENTIFICAÇÃO,
ANÁLISE E PREVENÇÃO DE RISCOS

P

rocuraremos robustecer a supervisão prudencial, contribuindo assim para a estabilidade financeira e a recuperação da confiança dos investidores, e trabalharemos para assegurar uma supervisão simples, focada, proporcional e preparada
para novos riscos e desafios.
Em resultado do investimento e desenvolvimento tecnológico iniciado em anos
anteriores, em 2021 serão implementadas novas e mais eficientes ferramentas
de recolha, armazenamento e tratamento de dados e informação de supervisão,
privilegiando assim a monitorização sucessiva com base no risco e data driven,
procurando conferir maior tempestividade, robustez, foco e proporcionalidade à
supervisão e, consequentemente, oferecer melhores condições para a competitividade do mercado nacional.
Tendo sempre presentes as especificidades e riscos nacionais, intensificaremos
a articulação da nossa atuação com a análise de riscos conduzida no âmbito do
Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e no plano europeu.
Esta prioridade contribui, com maior preponderância, para os objetivos de eficácia
e desenvolvimento de mercado.
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PRIORIDADES CMVM 2021
REFORÇO DA SUPERVISÃO PRUDENCIAL, COM ENFOQUE NA GOVERNAÇÃO E NA IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E PREVENÇÃO DE RISCOS

ATIVIDADES-CHAVE

Efetuar a monitorização contínua, alinhada com as práticas internacionais, dos principais riscos da gestão de ativos, designadamente nos organismos de investimento coletivo mobiliários e imobiliários: de valorização, de liquidez, de crédito e de mercado
Estruturar e reforçar o sistema de supervisão prudencial da CMVM, adaptando-o à receção de novas competências de supervisão prudencial e reformulando o plano de supervisão prudencial das estruturas de mercado
Consolidar a avaliação permanente dos requisitos de adequação, incluindo a idoneidade, dos titulares de órgãos sociais e dos detentores de participações qualificadas
Aperfeiçoar o modelo de supervisão do governo societário de emitentes, adaptando-o
a uma melhor articulação entre as competências próprias da CMVM e a esfera de atuação do Instituto Português de Corporate Governance (IPCG)
Aperfeiçoar os Indicadores de Qualidade de Auditoria (AQIs)
Reforçar a supervisão da atividade dos auditores de entidades de interesse público,
em função de circunstâncias observadas no mercado e da situação de pandemia
covid-19
Supervisionar o controlo de qualidade exercido pela Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas (OROC)
Reforçar a avaliação de riscos económicos e macrofinanceiros, nomeadamente através da partilha de conclusões com entidades de mercado e consolidação de instrumentos de análise
Supervisionar os deveres de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BCFT) com especial foco no setor do capital de risco e na contratação e prestação de serviços de investimento à distância
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PRIORIDADE 1

PRIORIDADES CMVM 2021
REFORÇO DA SUPERVISÃO PRUDENCIAL, COM ENFOQUE NA GOVERNAÇÃO E NA IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E PREVENÇÃO DE RISCOS

ATIVIDADES-CHAVE

Prevenir fenómenos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo,
através do reforço da cooperação com outras autoridades – em especial com o Banco de
Portugal e Procuradoria Geral da República – , da emissão de orientações e esclarecimentos às entidades supervisionadas, da revisão do modelo de risco específico BCFT e da obtenção de resultados sólidos nos exercícios de avaliação internacional em que a CMVM
participe (follow-up do assessment GAFI 2016 e avaliação da CE)
Emitir orientações em matéria de sustentabilidade, no âmbito da gestão de ativos e da comercialização de instrumentos financeiros
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PRIORIDADE 2
SIMPLIFICAÇÃO
REGULATÓRIA
E PROMOÇÃO
DO DESENVOLVIMENTO
DE MERCADO

18

cmvm.pt

PRIORIDADES CMVM 2021

PRIORIDADE 2
SIMPLIFICAÇÃO REGULATÓRIA
E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
DE MERCADO

P

rocuraremos simplificar e tornar mais proporcional a regulação, minimizando a
sobreposição e proliferação normativa no quadro legislativo e regulatório, contribuiremos para reforçar a notoriedade e credibilidade do mercado de capitais
português como alternativa real para a obtenção de financiamento, promoveremos as finanças sustentáveis e a inovação financeira no mercado nacional e incorporaremos práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governo na nossa
gestão e atuação interna.
Esta prioridade contribui, com maior preponderância, para os objetivos de eficácia,
eficiência e relevância.
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PRIORIDADE 2

PRIORIDADES CMVM 2021
SIMPLIFICAÇÃO REGULATÓRIA E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE MERCADO

ATIVIDADES-CHAVE

Implementar o processo de simplificação dos deveres de prestação de informação periódica à CMVM, apoiando e esclarecendo as entidades supervisionadas na adaptação
às novas regras de reporte
Concretizar as alterações necessárias ao modelo de supervisão guiada por dados com
recurso a novas tecnologias de análise e gestão de informação
Apresentar proposta ao Ministério das Finanças de um novo Regime Jurídico da Gestão
de Ativos
Elaborar, no contexto do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, a proposta de um novo Regime Jurídico das Empresas de Investimento que opere a transposição da Diretiva das Empresas de Investimento e promova a simplificação regulatória e
competitividade
Aprovar os Regulamentos necessários para concretizar as alterações ao Código
dos Valores Mobiliários e implementar os novos Regimes da Gestão de Ativos e das
Empresas de Investimento
Consolidar e melhorar os tempos de reação e decisão para autorização e registo de novas entidades e veículos (visa atingir uma média de 15 dias úteis no tempo de reação)
Consolidar e melhorar os tempos de reação na análise de prospetos e de operações de
titularização (pretende-se um prazo não superior a 7 dias úteis após a primeira submissão da documentação e de 5 dias úteis em versões subsequentes)
Contribuir para a implementação das recomendações do Estudo da OCDE para o
Desenvolvimento do Mercado de Capitais em Portugal
Realizar a Conferência Anual da CMVM, celebrando os 30 anos da CMVM
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PRIORIDADES CMVM 2021
SIMPLIFICAÇÃO REGULATÓRIA E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE MERCADO

ATIVIDADES-CHAVE

Organizar sessão temática, no âmbito dos trabalhos do Conselho Nacional de Supervisores
Financeiros (CNSF), sobre impactos da inteligência artificial nos mercados de capitais
Publicar documento de reflexão e consulta sobre desenvolvimentos tecnológicos no mercado de valores mobiliários
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PRIORIDADE 3
REFORÇO DA PROTEÇÃO
E APOIO AO INVESTIDOR
EM CONTEXTO
DE ELEVADA INCERTEZA
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PRIORIDADE 3
REFORÇO DA PROTEÇÃO E APOIO
AO INVESTIDOR EM CONTEXTO
DE ELEVADA INCERTEZA

E

m 2021 poderão intensificar-se alguns riscos para os investidores, em especial
para os não profissionais, que continuarão a enfrentar um cenário de incerteza resultante da interação de múltiplas condicionantes, como é o caso do cenário pandémico, da digitalização crescente, do Brexit ou das condições económicas
adversas.
Reforçaremos a supervisão comportamental procurando conferir assim maior
proteção ao investidor particular, zelaremos pela integridade e credibilidade dos
mercados através de uma supervisão consequente, preventiva do risco de práticas
lesivas e que assegure, sempre que necessário, a repressão de práticas irregulares e ilícitas, e promoveremos a inclusão financeira e o acesso à informação pelo
investidor para a tomada de decisão consciente e responsável.
Esta prioridade contribui, com maior preponderância, para os objetivos de eficácia
e proximidade.
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PRIORIDADES CMVM 2021
REFORÇO DA PROTEÇÃO E APOIO DO INVESTIDOR EM CONTEXTO DE ELEVADA INCERTEZA

ATIVIDADES-CHAVE

Supervisionar a transparência da informação sobre custos e comissões de investimento aplicadas a investidores particulares, nomeadamente pela participação numa ação
europeia comum de supervisão focada neste tema
Supervisionar a comercialização de instrumentos financeiros, com foco na informação
relacionada com os instrumentos financeiros, incluindo aspetos de sustentabilidade, e
em particular nos produtos de maior complexidade, na adequação e na política de governo do produto; neste âmbito, a atuação transfronteiriça dos originadores e distribuidores dos produtos merecerá também atenção especial
Implementar planos de supervisão sobre a informação não financeira prestada por emitentes, bem como sobre a gestão de organismos de investimento coletivo em matérias relacionadas com fatores de sustentabilidade, incluindo na informação prestada aos investidores
Desenvolvimento de novo simulador de custos para os investidores, alargando o leque
de instrumentos financeiros e permitindo a comparação de custos e rendibilidades efetivas (Desenvolvimento informático e disponibilização no website da CMVM previsivelmente apenas em 2022)
Promover iniciativas de literacia financeira, nomeadamente a divulgação de resultados
de inquérito à literacia financeira no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira,
e a apresentação de uma iniciativa de literacia específica para o mercado de capitais
nacional, a desenvolver pela CMVM
Obter a confirmação das decisões condenatórias na fase jurisdicional dos processos de
contraordenação em percentagem não inferior a 80%
Reduzir os prazos de tramitação dos processos de contraordenação na fase administrativa e o número de processos pendentes no final do ano
Aperfeiçoar os instrumentos alternativos de resolução de litígios l
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PRIORIDADE 4
COOPERAÇÃO
E MELHOR SERVIÇO
E RELACIONAMENTO
COM PARTES
INTERESSADAS
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PRIORIDADE 4
COOPERAÇÃO E MELHOR SERVIÇO
E RELACIONAMENTO
COM PARTES INTERESSADAS

P

rocuraremos dar respostas mais ágeis às necessidades do mercado e dos investidores num contexto de incerteza e de mudança acelerada e reforçar os serviços
prestados pela CMVM, nomeadamente através de uma melhor capacitação e excelência operacional. Nesse sentido, fomentaremos maior proximidade e diálogo
com os agentes do mercado, melhorando a compreensão do quadro regulatório e
as decisões tomadas pela CMVM, reforçando a sua confiança na CMVM; reforçaremos o compromisso, a capacitação e as condições de trabalho dos nossos colaboradores, proporcionando, formação contínua e uma melhor conciliação entre a
vida pessoal e profissional. A nossa atuação será pautada por um esforço permanente de otimização de custos e eficiência operacional, contenção e redução dos
custos unitários da estrutura de funcionamento da CMVM, prosseguindo o esforço
de racionalização operacional.
Manteremos o nosso compromisso com as ações comuns de supervisão (Common
Supervisory Actions) projetadas no âmbito da Autoridade Europeia dos Supervisores
do Mercado de Capitais (ESMA), participando e cooperando com a ESMA e demais
autoridades de supervisão na definição das prioridades de supervisão e no processo de convergência da supervisão europeia.
Procuraremos que o nosso contributo para a Presidência Portuguesa da União
Europeia permita alcançar soluções comunitárias adequadas na agenda financeira.
Esta prioridade contribui, com maior preponderância, para os objetivos de relevância e proximidade.
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PRIORIDADE 4

PRIORIDADES CMVM 2021
COOPERAÇÃO E MELHOR SERVIÇO E RELACIONAMENTO COM PARTES INTERESSADAS

ATIVIDADES-CHAVE

Criar um ponto de acesso a informação relevante para emitentes e prestar apoio a novos
emitentes e entidades que manifestem a intenção de recorrer pela primeira vez ao mercado
de de capitais nacional, nomeadamente com o desenvolvimento de um manual do emitente
Implementar o sistema de gestão da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal
Melhorar a satisfação interna com política de formação
Organizar os Encontros de Sustentabilidade CMVM 2021
Coorganizar a 3ª Edição do Portugal Finlab
Reduzir o tempo de espera de chamadas para a CMVM
Desenvolver e aprofundar áreas temáticas no sítio da CMVM na internet, nomeadamente
sobre sustentabilidade, resposta à situação pandémica, avaliação da adequação para o
exercício de funções reguladas e de titulares de participações qualificadas e prevenção
do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo
Reduzir em 1,5% os custos operacionais decorrentes da contratação pública
Promover encontros semestrais com associações representativas de mercado e especialistas de mercado
Realizar uma sessão de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do
terrorismo com supervisionados
Organizar, em Lisboa, a Conferência anual da Organização Mundial dos Supervisores do
Mercado de Capitais (IOSCO) de 2021
Apoiar a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia
Presidir ao Comité Permanente de Gestão de Ativos da ESMA (IMSC - Investment
Management Standing Committee) l
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ANEXO: OBJETIVOS
E PRIORIDADES
ANUNCIADOS EM 2020:
UM PRIMEIRO BALANÇO

PRIORIDADES 2021

EM 2020 ASSUMIMOS TRÊS OBJETIVOS:

1

ABORDAGEM À SUPERVISÃO FOCADA NO REFORÇO
DA CONFIANÇA DOS INVESTIDORES E DA ESTABILIDADE
FINANCEIRA

2
3
29

CONTRIBUTO PARA A COMPETITIVIDADE DO MERCADO
DE CAPITAIS PORTUGUÊS E PARA A SUA AFIRMAÇÃO
COMO FONTE DE FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS
E DE PROMOÇÃO DA POUPANÇA

MELHORIA DA 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

Voltar ao índice
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A

PRIORIDADES 2021

concretização destes objetivos traduziu-se na definição de cinco prioridades de
atuação, suportadas em atividades anunciadas publicamente, inicialmente em janeiro e depois ajustadas em junho, na sequência da sua revisão devido aos impactos da pandemia de Covid-19.
A resposta da CMVM aos desafios colocados pelo severo choque sanitário, social e económico procurou assegurar a manutenção de mercados abertos, a funcionar de forma eficiente, com a adequada informação e gestão de risco, procurando preservar a estabilidade do sistema financeiro e a proteção do investidor.
Assim, entre outras ações, a CMVM tem vindo a emitir um conjunto vasto de recomendações, orientações e decisões dirigidas a emitentes, estruturas de mercado, gestores de ativos e intermediários financeiros, auditores, peritos avaliadores
de imóveis e investidores, valorizando, em particular, as seguintes dimensões:
•

a qualidade da informação a prestar ao mercado e, em geral, a defesa e apoio
aos investidores perante um contexto particularmente volátil e incerto;

•

o acompanhamento e ponderação de riscos operacionais e financeiros de
curto e médio prazo para as várias entidades sob a supervisão da CMVM e
para o funcionamento do mercado como um todo;

•

a avaliação cuidada das obrigações regulatórias, incluindo de reporte, face
ao atual contexto, flexibilizando sempre que possível e adequado, e intensificando o controlo sempre que necessário para uma adequada avaliação de
riscos, nomeadamente de liquidez e financeiros; e

•

a emissão de orientações e recomendações de boas práticas num contexto
de crise, valorizando princípios de sustentabilidade e de bom governo das
sociedades.

Um balanço detalhado do trabalho desenvolvido em 2020 constará do relatório
anual da CMVM, mas é já possível fazer um primeiro balanço da atividade de 2020,
que permite concluir por uma taxa média de execução total superior a 80%, resultado da conclusão de 35 das 53 iniciativas, e da elevada execução da generalidade
das restantes.
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PRIORIDADE 1
PROMOVER REGULAÇÃO E SUPERVISÃO MAIS SIMPLES,
FOCADAS E PROPORCIONAIS

A

31

nalisando os resultados pretendidos com esta prioridade salientam-se os passos significativos dados no contexto das exigências regulatórias, tanto no aumento da clareza como na eliminação de sobreposições, o que permitiu reduzir encargos para os supervisionados. Estão em curso iniciativas como as revisões do
Código dos Valores Mobiliários e do Regime Geral dos Organismos de Investimento
Coletivo e do Capital de Risco e o desenvolvimento do Manual do Emitente. A agilização da nossa resposta à necessidade dos agentes económicos, a maior proximidade e comunicação com os supervisionados, a implementação dos Indicadores
de Qualidade de Auditoria e a emissão de orientações e recomendações em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo foram algumas das medidas cumpridas na totalidade.
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ANEXO: OBJETIVOS
E PRIORIDADES
ANUNCIADOS EM 2020:
UM PRIMEIRO BALANÇO

PRIORIDADES 2021

PRIORIDADE 1
PROMOVER REGULAÇÃO E SUPERVISÃO MAIS SIMPLES,
FOCADAS E PROPORCIONAIS
MEDIDAS ANUNCIADAS EM JANEIRO DE 2020 E AJUSTADAS EM JUNHO NO CONTEXTO DA COVID-19

Publicação do Código de Valores Mobiliários revisto, visando a sua atualização e
a redução de encargos regulatórios, a clarificação das soluções legislativas e o
alinhamento com melhores práticas internacionais
Revisão do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo e do Capital
de Risco, favorecendo a sua clarificação e a eliminação de encargos regulatórios,
designadamente no que respeita aos gestores de organismos de investimento coletivo com montantes sob gestão inferiores aos limiares relevantes previstos na
Diretiva dos Gestores de Fundos de Investimento Alternativos (Consulta Pública)
Simplificação de deveres de reporte à CMVM, incluindo a eliminação de 20% das
obrigações atuais, permitindo uma redução de custos de reporte e de gestão de
informação (implementação de novos deveres em 2021)
Prazos de resposta a pedidos de registo de novas entidades inferiores em 25% ao
prazo legal aplicável
Compromisso com tempos céleres de reação no contexto de análise de prospetos e adendas, em particular no que diz respeito à reação às primeiras versões remetidas para aprovação, em linha com o tempo médio de reação a primeiras versões de prospetos e adendas de 6 dias úteis (em 2018) e 4 dias úteis (em 2019), e
em qualquer caso sem ultrapassar reação em prazo superior a 7 dias úteis
Publicação de 44 dossiês de registo de atos autorizativos e de meras comunicações completando a publicação de um total de 117 dossiês que facilitam a preparação e a completude dos pedidos e, como tal, prazos de resposta mais céleres
Concluido

Compromisso com prazos máximos de 35 dias úteis para a 1ª reação aos processos autorizativos transitados para a CMVM à luz da norma transitória relativa às
novas competências de supervisão prudencial de sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo

Em curso

Não concretizado

32

Voltar ao índice

cmvm.pt

ANEXO: OBJETIVOS
E PRIORIDADES
ANUNCIADOS EM 2020:
UM PRIMEIRO BALANÇO

PRIORIDADES 2021

PRIORIDADE 1
PROMOVER REGULAÇÃO E SUPERVISÃO MAIS SIMPLES,
FOCADAS E PROPORCIONAIS
MEDIDAS ANUNCIADAS EM JANEIRO DE 2020 E AJUSTADAS EM JUNHO NO CONTEXTO DA COVID-19

Publicação do Manual do Emitente, consolidando regras e entendimentos aplicáveis ao acesso e permanência em mercado
Emissão de orientações, esclarecimentos e recomendações em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, designadamente sobre indicadores de suspeição de operações associadas a branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo, com maior enfoque nas
atividades que se relacionem com o setor imobiliário
Implementação do sistema de Indicadores de Qualidade de Auditoria (AQI)
Cooperação, colaboração e troca de informações para acompanhamento permanente dos impactos decorrentes da pandemia para o setor financeiro e o mercado
de capitais, no contexto nacional, através do CNSF, e internacional, nos vários organismos em que a CMVM se encontra representada ao mais alto nível (com destaque para a ESMA e a IOSCO), em especial no que diz respeito ao Comité sobre
Gestão de Ativos da ESMA (IMSC) e ao Modelo de Risco da ESMA
Realização de exercício de implementação da Recomendação do Comité Europeu
de Risco Sistémico (ESRB) de 6 maio, coordenado pela ESMA, tendo em vista avaliar a capacidade dos organismos de investimento coletivo reagirem no caso de
um novo episódio de stress de liquidez l

Concluido

Em curso

Não concretizado
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PRIORIDADE 2
ROBUSTECER A SUPERVISÃO DO GOVERNO
DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

N
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o ano em que implementámos as novas competências em matéria de supervisão
prudencial das sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo e das
sociedades gestoras de fundos de titularização de créditos avançámos também
com a emissão de orientações sobre avaliação da idoneidade dos gestores e titulares de funções essenciais em entidades supervisionadas. Colocámos um foco na
gestão de risco devido em especial aos impactos da Covid-19 sobre as entidades
sujeitas à nossa supervisão.
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E PRIORIDADES
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UM PRIMEIRO BALANÇO

PRIORIDADES 2021

PRIORIDADE 2
ROBUSTECER A SUPERVISÃO DO GOVERNO
DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS
MEDIDAS ANUNCIADAS EM JANEIRO DE 2020 E AJUSTADAS EM JUNHO NO CONTEXTO DA COVID-19

Implementação das novas competências da CMVM em matéria de supervisão
prudencial das sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo e
das sociedades gestoras de fundos de titularização de créditos
Foco na avaliação da adequação e em especial da idoneidade dos gestores e titulares de funções essenciais nas entidades sujeitas à supervisão prudencial da
CMVM, aos auditores e PAIS, incluindo a emissão de orientações sobre o tema
Foco da supervisão nas atividades e setores do mercado identificados como
áreas de maior risco:
• Práticas de governo de produto financeiro (estratégia de distribuição, definição
de mercados alvo, etc.) e avaliação da adequação dos investidores pelos intermediários financeiros (perfis de risco, conhecimentos, etc)
• Situação financeira das entidades sujeitas à supervisão da CMVM e seu impacto
na estabilidade do sistema financeiro nacional, com especial enfoque na supervisão prudencial, visando a monitorização da solidez financeira e dos modelos
de negócio tendo em atenção os desafios colocados pela crise pandémica por
Covid 19.
• Governo das entidades supervisionadas, nomeadamente no que respeita ao
adequado cumprimento dos mecanismos de controlo interno (compliance), fiscalização global e auditoria externa pelos órgãos e respetivos membros a quem
são legalmente atribuídas essas funções de controlo
• Modelos de gestão de risco e de avaliação de ativos e a gestão de carteiras para
clientes institucionais

Concluido

• Gestão de risco, em especial do risco de liquidez, risco de mercado e risco de critérios e práticas valorimétricas de ativos, no âmbito da gestão de ativos (mobiliários e imobiliários) e em especial no contexto da crise pandémica por Covid 19.

Em curso

Não concretizado
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PRIORIDADE 2
ROBUSTECER A SUPERVISÃO DO GOVERNO
DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS
MEDIDAS ANUNCIADAS EM JANEIRO DE 2020 E AJUSTADAS EM JUNHO NO CONTEXTO DA COVID-19

Participação em ação comum de supervisão (“Common Supervisory Action”) promovida pela ESMA sobre gestão de risco de liquidez em fundos de investimento
(UCITS)
Participação ativa e liderança de projetos no Corporate Governance Committee
da OCDE
Reforço e aprofundamento da supervisão global do governo das sociedades,
em coordenação com as entidades com responsabilidades no atual modelo de
autorregulação
Supervisão dos deveres de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo com maior enfoque nas atividades que se relacionem
com o setor imobiliário e nas entidades não financeiras
Ação comum de supervisão (“Common Supervisory Action”) promovida pela ESMA
sobre adequação do produto ao perfil do investidor em sede de recomendações
de investimento ou gestão discricionária de carteiras (suitability) l

Concluido

Em curso

Não concretizado
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PRIORIDADE 3
REFORÇAR MEDIDAS DISSUASORAS DE MÁS PRÁTICAS
E A ATIVIDADE SANCIONATÓRIA

A
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o longo de 2020 visámos uma atuação mais preventiva na supervisão e ter uma
atuação mais consequente e tempestiva na sequência da deteção de infrações.
Reforçámos a publicação de informação periódica sobre sanções, estamos a
avançar com o aperfeiçoamento dos instrumentos alternativos de litígios e já demos passos no reforço da deteção de situações de intermediação financeira não
autorizada e outras situações paralelas, assim como na celeridade da reação às
mesmas.
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PRIORIDADES 2021

PRIORIDADE 3
REFORÇAR MEDIDAS DISSUASORAS DE MÁS PRÁTICAS
E A ATIVIDADE SANCIONATÓRIA
MEDIDAS ANUNCIADAS EM JANEIRO DE 2020 E AJUSTADAS EM JUNHO NO CONTEXTO DA COVID-19

Reforço da deteção de situações suspeitas de intermediação financeira não autorizada e de outras situações paralelas, bem como da celeridade de reação às mesmas, designadamente pela adoção de medidas impeditivas, de emissão de alertas
ou de transmissão de informação a outras autoridades competentes, incluindo o
reforço da colaboração e da troca de informação com as demais autoridades de
supervisão do sistema financeiro e com as autoridades judiciárias
Realização de ações de supervisão para análise dos sistemas de deteção de operações suspeitas de abuso de mercado (alargamento do âmbito)
Reforço da publicação de informação periódica sobre sanções, contraordenações
e enquadramento sancionatório da CMVM
Sessão temática de reflexão sobre auditoria e supervisão de auditoria
Implementação de um novo modelo integrado de supervisão e enforcement, através do reforço do papel preventivo da supervisão e do efeito dissuasor de um enforcement mais tempestivo
Implementação de um modelo de reporte de todas as reclamações efetuadas em
primeira instância junto das entidades financeiras, permitindo um melhor acompanhamento da totalidade das reclamações
Realização de ações de supervisão no seguimento de reclamações não atendidas
pela entidade reclamada (alargamento do âmbito)
Aperfeiçoamento dos instrumentos alternativos de resolução de litígios l

Concluido

Em curso

Não concretizado
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PRIORIDADE 4
CONTRIBUIR PARA O APROFUNDAMENTO
DAS FINANÇAS SUSTENTÁVEIS
E ACOMPANHAR A INOVAÇÃO FINANCEIRA

O
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compromisso com as finanças sustentáveis continuou a ser um dos nossos
pilares de atuação. Preparámos um modelo de supervisão de informação não
financeira a divulgar pelos emitentes e temos estado a identificar necessidades
especiais de supervisão relacionadas com a informação sobre sustentabilidade.
Continuámos com o desenvolvimento do Portugal FinLab, tendo lançado a 3ª edição, que será concretizada em 2021, e temos em curso a elaboração de um documento de reflexão e consulta sobre desenvolvimentos tecnológicos no mercado
de valores mobiliários.
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PRIORIDADES 2021

PRIORIDADE 4
CONTRIBUIR PARA O APROFUNDAMENTO DAS FINANÇAS
SUSTENTÁVEIS E ACOMPANHAR A INOVAÇÃO FINANCEIRA
MEDIDAS ANUNCIADAS EM JANEIRO DE 2020 E AJUSTADAS EM JUNHO NO CONTEXTO DA COVID-19

Desenho e implementação de um modelo de supervisão de informação não financeira divulgada pelos emitentes, incluindo orientações sobre reporte de informação relativa a fatores ambientais, sociais e de governo das sociedades
Identificação de necessidades especiais de supervisão relacionadas com a divulgação de informação sobre sustentabilidade, nomeadamente focando em práticas de potencial greenwashing, confrontando as declarações dos gestores e comercializadores de fundos em matéria de compromisso com a sustentabilidade
com as suas políticas de investimento e a atividade acionista dos primeiros nas
empresas participadas (Emissão de Orientações em matéria de informação sobre
sustentabilidade, no âmbito da gestão de ativos e da comercialização de instrumentos financeiros)
Implementação do novo modelo de financiamento da CMVM seguindo princípios
de sustentabilidade do regulador e do mercado, de proporcionalidade e de justiça
(apresentada ao Ministério das Finanças)
Organização de sessão temática com agentes de mercado sobre desafios colocados pela integração de fatores de sustentabilidade na supervisão e nos modelos
de negócio
Organização de sessão temática, adaptada ao atual contexto pandémico, sobre
impactos da inteligência artificial nos mercados de capitais no âmbito dos trabalhos do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF)
Coorganização das duas rondas de candidaturas ao Portugal FinLab, a plataforma
de comunicação e relacionamento entre os reguladores financeiros nacionais e o
ecossistema FinTech

Concluido

Em curso

Publicação de documento de reflexão e consulta sobre desenvolvimentos tecnológicos no mercado de valores mobiliários l

Não concretizado
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MELHORAR A ORGANIZAÇÃO E O SERVIÇO PÚBLICO
PRESTADO AOS INVESTIDORES E AO MERCADO

P
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romovemos a melhoria e diversificação dos canais de comunicação e relacionamento entre nós e os stakeholders, continuámos a contribuir para a promoção da
União do Mercado de Capitais e desenvolvemos a qualificação dos nossos colaboradores, as tecnologias ao serviço da supervisão e a qualidade dos processos,
visando uma melhoria das condições de trabalho na CMVM.
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PRIORIDADES 2021

PRIORIDADE 5
MELHORAR A ORGANIZAÇÃO E O SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO
AOS INVESTIDORES E AO MERCADO
MEDIDAS ANUNCIADAS EM JANEIRO DE 2020 E AJUSTADAS EM JUNHO NO CONTEXTO DA COVID-19

Desenvolvimento de novo site da CMVM e de um balcão único eletrónico para entidades supervisionadas
Contributo relevante da CMVM para o relançamento da União do Mercado de
Capitais e para a convergência da supervisão europeia através de:
•
Compromisso ativo nas discussões europeias sobre o tema, assegurando a
continuidade da liderança de Comités e projetos ao nível da ESMA, IOSCO e
OCDE
•
Promoção do projeto da União do Mercado de Capitais no âmbito da
Presidência Portuguesa da União Europeia
•
Liderança e participação empenhada nas iniciativas da ESMA para a convergência de supervisão (ações comuns de supervisão, discussão de casos concretos de supervisão nacionais nos fora internacionais, contribuição crítica para o Supervisory Handbook da ESMA)
•
Aprofundamento dos mecanismos de cooperação com as demais congéneres (consultas, partilhas e discussão de casos com impacto transfronteiriço)
Participação influente no projeto de transição para a nova arquitetura da supervisão europeia através da participação ativa nos órgãos da ESMA e nos seus comités, designadamente através da Presidência do Comité de Convergência de
Supervisão e do Comité de Gestão de Ativos
Preparação da Conferência Anual da IOSCO em 2021
Encontros anuais com associações representativas do mercado sobre riscos para
os investidores, o bom funcionamento do mercado e a eficácia da CMVM
Concluido

Organização da Semana Mundial do Investidor
Em curso

Não concretizado
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PRIORIDADES 2021

PRIORIDADE 5
MELHORAR A ORGANIZAÇÃO E O SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO
AOS INVESTIDORES E AO MERCADO
MEDIDAS ANUNCIADAS EM JANEIRO DE 2020 E AJUSTADAS EM JUNHO NO CONTEXTO DA COVID-19

Conferência Anual da CMVM dedicada ao Papel dos Mercados no Apoio à Retoma
Reforço da transparência, prestação de contas e serviço à comunidade com reformulação de relatório anual da CMVM, relatório de riscos, relatório sobre a atividade
de capital de risco e brochuras temáticas da CMVM
Implementação de programa de promoção da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal e de bem-estar e compromisso com a organização, em especial
em ambiente de trabalho à distância no atual contexto pandémico
Implementação de um programa de práticas sustentáveis na CMVM
Implementação de sistemas e processos para receber faturação eletrónica de
fornecedores
Redução dos custos operacionais variáveis e contratação em 2,5% face a 2019
Intensificação da comunicação dirigida aos investidores, em particular informação sobre cuidados a ter no momento da tomada de decisões de investimento
Dinamização, em articulação com a OCDE, de projeto de análise e recomendações
com vista à dinamização do mercado de capitais português l

Concluido

Em curso

Não concretizado
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