
VEM TRABALHAR
NA CMVM
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Proteger o investidor, desenvolver os mercados.
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, também 
conhecida por CMVM, é a entidade que regula e 
supervisiona o mercado de capitais em Portugal, tanto 
no que diz respeito às entidades que nele operam, 
como aos instrumentos financeiros nele 
transacionados. Por um lado, contribuímos para a 
definição das regras de mercado, por outro verificamos 
se todos as cumprem, tendo o poder de sancionar 
infrações. Assumimos ainda na nossa missão 
contribuir para o desenvolvimento do mercado. Tudo 
isto, sempre com o objetivo de proteger o investidor e 
facilitar a poupança e o financiamento da economia. 
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Três décadas a evoluir. Existimos desde 1991 e, 
desde então, crescemos em competências e em 
dimensão, acompanhando a evolução dos mercados, 
dos serviços financeiros e da regulação. A inovação 
financeira, o desenvolvimento de novos modelos 
de negócio e outras transformações nos mercados, 
foram ditando a expansão das nossas funções, 
que passaram a abranger atividades como auditoria, 
crowdfunding ou empreendedorismo social.

Atuamos em múltiplas áreas. Como instituição 
com elevada exposição nacional e internacional 
proporcionamos o contacto direto com áreas centrais 
do mercado financeiro que vão desde a supervisão 
em tempo real da negociação em bolsa, o 
acompanhamento de operações diversificadas como 
as ofertas de aquisição, de venda ou de capitalização 
de empresas cotadas, passando pela investigação de 
crimes de mercado, até ao escrutínio da atividade 
de sociedades gestoras de fundos de investimento, 
dos auditores que fiscalizam as contas das empresas 
ou dos peritos avaliadores de imóveis. 
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Valorizamos o equilíbrio entre vida profissional
e pessoal. Valorizamos os nossos colaboradores, 
promovendo o seu desenvolvimento constante 
através de oportunidades de formação e de 
progressão na carreira e adotando políticas de 
recursos humanos inclusivas que permitam um bom 
equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.
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Desafiamos-te a conhecer-nos. Se tens interesse 
pelo mercado de capitais desafiamos-te a 
integrares uma equipa dinâmica, inovadora, 
entusiasta e multidisciplinar. Os nossos 
colaboradores têm formações e experiências 
diversificadas, o que contribui para um ambiente
de trabalho estimulante e em constante inovação. 
Procuramos os melhores talentos, com desempenho 
académico de excelência, multidisciplinaridade
e capacidade de adaptação, proativos e com gosto 
pelas nossas áreas de atuação.
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Esperamos por ti num dos nossos estágios.
Se procuras conhecer um pouco melhor a CMVM 
podes candidatar-te a um dos nossos 
programas de estágios, que oferecem uma 
experiência de formação prática em contexto 
de trabalho, com o acompanhamento de 
profissionais qualificados. Os estágios de verão 
têm uma duração entre dois e três meses e 
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O que queremos e como o fazemos. 
Trabalhamos diariamente para proteger
os investidores e contribuir para o 
desenvolvimento de mercados de instrumentos 
financeiros estáveis, eficientes, seguros e 
transparentes. Para o conseguirmos 
procuramos promover uma regulação adequada, 
participada e proporcional; uma supervisão do 
mercado e das entidades, com foco, 
tempestividade e consequência; e apoiar os 
investidores para que consigam tomar decisões 
de investimento informadas e responsáveis.
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Adotamos seis valores
fundamentais. Orientamos toda a 
nossa atividade pelos seguintes valores:
Integridade; 
Rigor; 
Transparência; 
Tempestividade; 
Colaboração;
Inovação.
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visam oferecer o primeiro contacto profissional 
nos nossos domínios de atuação. Os estágios 
profissionais, remunerados, têm uma duração 
de 12 meses e oferecem a possibilidade
de conhecer e desenvolver competências nas 
diversas áreas funcionais, permitindo-te 
perceber para quais tens maior apetência, 
vocação e gosto. 

COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Laura Alves, Nº 4. 1050-138 Lisboa - Portugal
Tel. 213 177 000. Fax. 213 537 077/8.  Email: cmvm@cmvm.pt
www.cmvm.pt

APOIO AO INVESTIDOR
Linha Verde: 800 205 339


