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PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CMVM 
 
O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em reunião 
extraordinária de dia 5 e em reunião ordinária de dia 7 de dezembro de 2022, deliberou: 

Inovação 

Aprovar e autorizar a publicação do Relatório Final da Consulta Pública sobre Inteligência Artificial. 

Supervisão de Entidades 

Autorizar a constituição de dois organismos de investimento imobiliário sob a forma sociedade de 
investimento coletivo heterogeridas de capital fixo e subscrição particular, denominadas PCINVEST 
- SICAFI ESPECIAL, S.A. e Brimogal - SICAFI Especial, S.A., a serem geridas, respetivamente, pela 
Lynx Asset Managers SGOIC S.A. e pela Insula Capital - Sociedade Gestora de Organismos de 
Investimento Coletivo, S.A. 
 
Autorizar a substituição da Square Asset Management - Sociedade Gestora de Organismos de 
Investimento Coletivo, S.A. pela Crédito Agrícola Gest - SGOIC, S.A. nas funções de entidade 
gestora do fundo de investimento coletivo «CA Imobiliário - Fundo Especial de Investimento 
Imobiliário Aberto».  
 
Aprovar o envio do projeto de relatório de supervisão para eventual pronúncia de um auditor 
supervisionado dentro de um prazo de 15 dias úteis, tendo em vista a posterior aprovação pela 
CMVM do relatório final. 
 
Aprovar o relatório final de supervisão de um auditor, o seu envio ao mesmo, incluindo as 
recomendações apresentadas, e o encerramento da ação de supervisão. 
 
Na sequência da análise do Relatório de Supervisão Mensal de Mercados referente ao mês de 
outubro, aprovar duas ações de supervisão comum. 
 
O Conselho de Administração analisou ainda o Relatório Trimestral de Supervisão de Short-Selling, 
referente ao período de agosto a outubro de 2022.  

Atividade de cooperação e relações internacionais 

Para efeitos de apreciação da idoneidade dos membros de órgãos sociais e das entidades sujeitas 
à respetiva supervisão, aprovar o envio de resposta a dois pedidos de informação do Banco de 
Portugal e a um pedido da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. 

Assuntos transversais ou internos 

Aprovar a distribuição de responsabilidades no Conselho de Administração, a nomeação de Sandra 
Cardoso como diretora interina para o Departamento de Emitentes e a indicação da vice-presidente 
do Conselho de Administração, Inês Drumond, como presidente da Comissão Diretiva do Sistema 
de Indemnização aos Investidores. 


