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28 de novembro 
 CMVM delibera perda da qualidade de sociedade aberta da Luz Saúde, S.A.  
  
23 de novembro 
 Intervenção de Gabriela Figueiredo Dias na conferência anual da CMVM:  

“Sustainable Finance: The Road Ahead”  
  
21 de novembro 
 CMVM informa sobre relatório do auditor para fixação da contrapartida mínima a oferecer 

aos acionistas por ocasião da perda da qualidade de sociedade aberta requerida pela  
Transinsular - Transportes Marítimos Insulares, S.A.  

  
13 de novembro 
 CMVM promove conferência "Sustainable Finance: The Road Ahead"  
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Contraordenações 

3º trimestre 2018 

  

No terceiro trimestre de 2018, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) proferiu 

decisão em 17 processos de contraordenação, dos quais sete por violação dos deveres de inter-

mediação financeira, cinco relativos à atividade dos organismos de investimento coletivo, quatro 

por violação de deveres de informação ao mercado e um relativo aos deveres de negociação em 

mercado. Nos primeiros nove meses do ano foram decididos 38 processos de contraordenação.  

  

As decisões tomadas entre julho e setembro respeitam a 15 processos de contraordenação muito 

graves, um processo grave e um menos grave, tendo sido aplicadas coimas no total de 725.000 

euros e dez admoestações. 

  

No mesmo período foram instaurados 14 processos de contraordenação, quatro por violação dos 

deveres relativos à atividade dos organismos de investimento coletivo, três por violação dos deve-

res de intermediação financeira, três referentes à violação dos deveres de informação ao merca-

do, dois relativos à atuação dos auditores e dois visaram o branqueamento de capitais e financia-

mento do terrorismo.  

  

No terceiro trimestre foi proferida uma decisão em tribunal relativa à negociação em mercado, 

encontrando-se pendentes de decisão nos tribunais quatro processos no final do trimestre.  

  

Em setembro estavam em curso 98 processos de contraordenação na CMVM. Destes, 29 respei-

tam a violações de deveres de intermediação financeira, 24 são referentes à atividade dos orga-

nismos de investimento coletivo, 16 à violação de deveres de negociação em mercado, 14 respei-

tam a violações de deveres de informação, 12 referentes à atuação dos auditores, dois referentes 

a deveres de combate ao branqueamento de capital e financiamento do terrorismo e um relativo 

à atuação dos peritos avaliadores de imóveis. 

  

As coimas aplicadas pela CMVM não são receita própria, mas sim receita do Sistema de Indemni-

zação aos Investidores, nos termos da legislação em vigor. 

  

 

Estatísticas 
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Relatório Estatístico sobre Reclamações dos Investidores  

1º semestre de 2018  

 

8 de novembro de 2018 

 

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) lança hoje o relatório “Informação Esta-

tística Semestral sobre Reclamações dos Investidores”, relativo ao primeiro semestre de 2018.  

 

No primeiro semestre de 2018, a CMVM recebeu 228 reclamações, o que representa uma diminu-

ição de 50% face aos últimos seis meses do ano passado e de 76% face ao período homólogo de 

2017. A descida deveu-se, por um lado, a uma receção atipicamente elevada de reclamações no 

primeiro semestre de 2017 relacionadas com uma única entidade objeto de uma medida de reso-

lução e, por outro lado, por se ter registado uma diminuição significativa das reclamações direta 

ou indiretamente relacionadas com o evento de crédito que ocorreu sobre a Portugal Telecom 

International Finance BV. 

 

Do total de reclamações recebidas, 41% foram apresentadas diretamente na CMVM, 19% foram 

apresentadas no Livro de Reclamações e 40% foram encaminhadas de outras entidades públicas 

nacionais e internacionais, por se tratarem de matérias sob alçada de supervisão da CMVM.  

 

A maioria das reclamações foram apresentadas por pessoas singulares (96%), do sexo masculino 

(63%) e com residência em Portugal (93%), com destaque para os distritos de Lisboa e Porto 

(50%).  

 

Nas reclamações recebidas o principal tipo de instrumento financeiro objeto de reclamação foram 

as ações (34%), em contraste com o período homólogo, em que a maioria das reclamações incidiu 

sobre obrigações (62%). Registou-se, igualmente, um aumento do peso relativo das reclamações 

relativas a fundos de investimento, a fundos de pensões e a seguros ligados a fundos de investi-

mento (unit linked). 

 

A principal causa de reclamação foi a qualidade da informação prestada ao investidor e a avalia-

ção do carácter adequado da operação aos seus conhecimentos e experiência em matéria de in-

vestimento (30%).  

 

A CMVM promoveu diligências junto das entidades reclamadas em cerca de 68% do total de recla-

mações concluídas. Em 37% dos casos, a CMVM considerou adequada a resposta da entidade re-

clamada, sem assistir razão ao reclamante; em 14% foi atendida a pretensão do reclamante por 

parte das entidades reclamadas; e, em 17% das reclamações, a CMVM considerou existirem indí-

cios de incumprimento das normas legais aplicáveis (mais 3% que no período homólogo), sem que 

a entidade reclamada tenha decidido atender à pretensão do reclamante.  
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Quatro entidades reclamadas registaram reclamações em que, apesar de a CMVM ter considera-

do, no âmbito do tratamento das mesmas, que existiam indícios de incumprimento das normas 

legais aplicáveis aos casos concretos, optaram por não concordar com a conclusão da CMVM e 

entenderam que a pretensão do reclamante não era devida. 

 

Cerca de dois terços das reclamações em que a CMVM considerou não adequada a resposta da 

entidade reclamada incidiram sobre a qualidade da informação prestada aos investidores (tanto 

pré como pós-contratual) na comercialização de obrigações estruturadas (Notes).  

 

No que se refere ao número de reclamações recebidas na CMVM, a maioria das entidades recla-

madas registou uma redução no número de reclamações apresentadas contra si, tendo apenas 

uma entidade registado um aumento no número de reclamações recebidas no período. 

 

A CMVM passará também a divulgar, em cada ano, um “Relatório Anual de Reclamações e Pedi-

dos de Informação”. A divulgação pública de informação estatística sobre reclamações está pre-

vista nos Estatutos da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e na Lei-quadro das entidades 

administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores 

privado, público e cooperativo.   

 

 

Relatório: https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20180811a.aspx?v 
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Consulta Pública n.º 9/2018  

Projeto de Regulamento que visa operar a oitava alteração  

ao Regulamento da CMVM n.º 7/2003  

 A CMVM vem, nos termos do artigo 6.º dos respetivos Estatutos (aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

5/2015, de 8 de janeiro) e do artigo 41.º da Lei-Quadro das Entidades Reguladoras (LQER, aprova-

da pela Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto), submeter o projeto de regulamento acima identificado 

e o respetivo projeto de nota justificativa a consulta pública. 

 

A presente consulta pública é publicitada na Internet, no sítio institucional e no boletim da 

CMVM. 

 

O prazo para apresentação de comentários e sugestões é de 15 dias úteis a contar do dia 23 de 

novembro de 2018, nos termos do artigo 87.º CPA. Este prazo não tem qualquer dilação nos ter-

mos do artigo 88.º, n.º 5, do CPA. O prazo é inferior a 30 dias por, nos termos do artigo 41.º, n.º 3, 

da LQER se verificar existir uma situação de urgência, porquanto importa implementar a presente 

solução até ao final do ano de 2018 (sendo de notar também que o projetado regulamento é di-

minuto na sua dimensão, pelo que a realização de consulta pública em 15 dias úteis se afigura 

plenamente proporcionada). 

 

Os comentários e sugestões podem ser enviados por escrito para os seguintes endereços: 

a) Correio eletrónico: cmvm@cmvm.pt e/ou  

b) Rua Laura Alves, n.º 4, Apartado 14258, 1064-003 Lisboa 

c) Fax n.º 21 353 70 77/78. 
 

Deve ser sempre indicado em assunto o número do procedimento acima referido. 
 

Documentos:  

Projeto de Regulamento 

Documento de consulta e nota justificativa 

CMVM | Consultas Públicas 

B o l e t i m  
Mensal da CMVM 

05 

Nº de proc. 8/2018 

Objeto (s) Oitava alteração ao Regulamento da CMVM n.º 
7/2003, de 30 de agosto 

Normas a alterar (se aplicável) Artigo 14.º do Regulamento da CMVM n.º 7/2003, 
de 30 de agosto. 

Departamento responsável pela tramitação 
do procedimento 

Departamento Internacional e de Política Regulató-
ria 

Responsável pela direção do procedimento 
(55.º CPA) 

Rita Oliveira Pinto e António Delicado 

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Projeto_de_Regulamento_conspub_9_2018.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Documento_de_consulta_con_pub_9_2018.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Nota_justificativa_cons_pub_9_2018.pdf


 

 

Prémio José Luís Sapateiro 2017 atribuído a trabalho  

sobre a regulação jurídica do crowdfunding em Portugal  

 

21 de novembro de 2018 

 

O trabalho "Regulação jurídica do financiamento colaborativo ou crowdfunding - em especial, o 

caso português", da autoria de Vasco Freitas da Costa, é o vencedor da edição de 2017 do Prémio 

José Luís Sapateiro que, anualmente, distingue os melhores trabalhos académicos sobre merca-

dos de capitais. A cerimónia de entrega do prémio decorrerá na manhã do próximo dia 23 de no-

vembro, na Conferência Anual da CMVM, este ano subordinada ao tema "Sustainable finance: 

The Road Ahead". 

  

A investigação premiada fez uma análise do fenómeno do Crowdfunding e de alguns desafios re-

gulatórios que o mesmo comporta, apresentando uma exposição crítica das primeiras respostas 

regulamentares sobre a matéria. Segundo o autor "qualquer regime jurídico de financiamento 

colaborativo deve, idealmente, atingir um equilíbrio ótimo entre dois fins concorrentes: por um 

lado, criar condições regulatórias propícias ao florescimento do negócio, dentro de uma lógica de 

racionalidade económica; e, por outro lado, assegurar uma adequada proteção do público que 

financia ou investe" 

  

Vasco Freitas da Costa é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lis-

boa, pós-graduado em gestão de bancos e seguradoras pelo IDEFE/ISEG e exerce advocacia, sen-

do atualmente Associado Sénior da Garrigues Portugal. 

  

O Júri da edição de 2017 foi constituído pelos Professores Doutores Paulo Olavo Cunha, Paula 

Costa e Silva e Frederico de Lacerda da Costa Pinto e decidiu por unanimidade atendendo à criati-

vidade subjacente à análise crítica realizada, à relevância do tema nos planos económico, social e 

regulatório e ao carácter formativo do estudo apresentado. A esse propósito, o presidente do júri, 

Paulo Olavo Cunha refere "que o júri escolheu por unanimidade o trabalho de Vasco Freitas da 

Costa, por ser um trabalho sério, com caráter formativo e que, para além de ser o mais original e 

apresentar qualidade e rigor metodológico compatíveis com o prémio CMVM, reveste inegável 

interesse temático." 

  

Filomena Oliveira, Vice-Presidente da CMVM enfatiza que "é uma grande honra atribuir o prémio 

deste ano ao trabalho 'A regulação jurídica do financiamento colaborativo ou crowdfunding - em 

especial, o caso português', um tema de grande relevo e pertinência no presente contexto de ino-

vação e alteração do paradigma de funcionamento dos mercados e de atuação dos seus principais 

participantes, e que a CMVM tem acompanhado de perto, nomeadamente com a criação de um 

enquadramento regulatório próprio". 
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O Prémio José Luís Sapateiro, no valor de cinco mil euros, foi instituído pela CMVM para distinguir 

uma dissertação académica ou um trabalho de investigação original que incida sobre um tema de 

relevância e interesse para o mercado de capitais português, alternando anualmente trabalhos de 

natureza jurídica e económica. A edição do ano de 2017 destinou-se a premiar trabalhos de natu-

reza jurídica. 

  

José Luís Sapateiro (1927 - 2016) foi Secretário de Estado do Tesouro entre 1972 e 1974 e foi deci-

sivo na regulação do mercado de capitais português enquanto coordenador dos trabalhos relati-

vos ao processo legislativo que culminou, em 1991, no primeiro Código do Mercado de Valores 

Mobiliários e na criação da CMVM, a 10 de maio desse ano. Este Código ficou conhecido por "Lei 

Sapateiro". Desde 2016, numa justa homenagem, o Prémio anual da CMVM passou a designar-se 

Prémio José Luís Sapateiro. 
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CMVM regista a primeira sociedade de empreendedorismo social  

 

20 de novembro de 2018 

 

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários informa que registou a primeira sociedade de em-

preendedorismo social, a Mustard Seed Maze - Sociedade de Empreendedorismo Social, S.A., ten-

do esta já iniciado a constituição do primeiro fundo de empreendedorismo social, o Mustard Seed 

Maze Social Entrepreneurship Fund I, ao abrigo do regime jurídico do capital de risco, do empre-

endedorismo social e do investimento especializado em vigor. 

 

O regime jurídico do capital de risco, do empreendedorismo social e do investimento especializa-

do foi estabelecido através da Lei n.º 18/2015, de 04 de março, e desenvolvido pelo Regulamento 

da CMVM n.º 3/2015, que introduziram em Portugal a possibilidade da criação destes veículos de 

investimento social. 

 

Estes veículos constituem uma novidade face às caraterísticas e objetivos dos fundos de investi-

mento tradicionais que visam em primeira linha a geração de retorno financeiro para os investido-

res. A principal novidade e a grande diferença de paradigma introduzidas pelas sociedades e fun-

dos de empreendedorismo social residem no facto de estes visarem objetivos de natureza social 

(que inclui medidas de proteção ambiental com incidência social). Com o seu investimento numa 

sociedade ou fundo de empreendedorismo social o investidor pode contribuir para a concretiza-

ção de soluções para problemas sociais (por exemplo, no acesso à educação ou serviços de saúde, 

atuação sobre a pobreza ou exclusão social, desenvolvimento urbano e recuperação de áreas afe-

tadas por catástrofes), visando a criação de impactos positivos nas áreas identificadas. Ao mesmo 

tempo que canaliza o seu investimento para este objetivo de produção de incidências sociais posi-

tivas, mensuráveis e sustentáveis, o investidor mantém o objetivo e a possibilidade de obtenção 

de retorno financeiro nos mesmos termos dos fundos de investimento tradicionais. A criação de 

um regime jurídico adequado para a constituição de veículos de investimento que servem em si-

multâneo o propósito de obtenção de rendibilidades financeiras para o investidor e a produção de 

impactos positivos em empreendimentos de caráter social constitui uma resposta a uma falha 

regulatória e de mercado identificada pelos seus agentes e pela sociedade civil, em linha com uma 

tendência de transformação do investimento para atender a critérios de sustentabilidade. 

 

O investimento em empreendedorismo social concretiza-se na aplicação de fluxos de capital, por 

período de tempo limitado, em entidades que desenvolvem soluções adequadas e quantificáveis 

para problemas de cariz social. 
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Qualquer pessoa pode investir em sociedades e em fundos de empreendedorismo social, mas os 

montantes em que pode investir dependem de ser um investidor profissional ou não. A possibili-

dade de permitir o investimento em fundos desta natureza  a investidores não profissionais, que 

constitui uma solução especificamente nacional, prende-se com solicitações nesse sentido por 

parte da sociedade civil, dos empreendedores nacionais e de entidades do terceiro setor. Procura-

se também por esta via profissionalizar e tornar mais transparente a afetação e gestão de fluxos 

financeiros, provindos de qualquer investidor, a objetivos sociais.  

 

Tal como em todos os instrumentos de investimento coletivos, os investidores em fundos de em-

preendedorismo social adquirem o direito a obter da sociedade gestora toda a informação sobre 

o seu investimento, a gestão dos fluxos alocados ao fundo, as rendibilidades associadas ao investi-

mento e o impacto social efetivamente gerado pelo investimento. Esta informação pode ser obti-

da através dos documentos constitutivos dos fundos e da informação que, nos termos do respeti-

vo regime jurídico e do regulamento de gestão, a sociedade gestora fica obrigada a disponibilizar 

ao investidor. 

 

O nível dos impactos sociais produzidos pelo investimento em empreendedorismo social é medi-

do através de critérios e métricas desenvolvidos especificamente para cada área de intervenção 

social. 

 

A CMVM é a autoridade competente para a atribuição do registo prévio para o início de atividade 

das sociedades de empreendedorismo social e para a constituição dos fundos de empreendedo-

rismo social, cabendo-lhe a supervisão da atividade subsequente destes veículos de investimento.  

O registo prévio dos fundos de empreendedorismo social só é obrigatório junto da CMVM caso 

seja dirigido também a investidores não profissionais. Quando são dirigidos unicamente a investi-

dores profissionais, existe apenas o dever de comunicar previamente à CMVM a sua constituição.  

 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL: 

Perguntas e Respostas sobre Sociedades e Fundos de Empreendedorismo Social  
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Regulamento da CMVM n.º 7/2018 

Deveres de Informação 

(Alteração ao Regulamento da CMVM n.º 5/2008) 

 

Com o presente Regulamento procede-se à segunda alteração ao Regulamento da CMVM 

n.º 5/2008, de 15 de outubro, em virtude das alterações introduzidas ao Código dos Valores Mo-

biliários pelo Decreto-Lei n.º 22/2016, de 3 de junho – o qual transpôs parcialmente para a ordem 

jurídica nacional as alterações introduzidas pela Diretiva n.º 2013/50/EU, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 22 de outubro de 2013 ("Diretiva da Transparência) –, procedendo-se ainda à 

adaptação da ordem jurídica interna ao Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu 

do Conselho, de 16 de abril, relativo ao abuso de mercado e respetiva regulamentação. 

 

As alterações introduzidas pelo presente Regulamento abrangem matérias de divulgação de fac-

tos relativos a sociedades abertas, comunicação de participações qualificadas, definição do conte-

údo, prazo e demais termos relativos à prestação de informação financeira trimestral, bem como 

regras de conteúdo da lista de dirigentes e respetivo alargamento do âmbito subjetivo de comuni-

cação e divulgação de informação. 

 

De entre as alterações visadas pelo presente regulamento evidenciam-se as relativas aos deveres 

de comunicação de participações qualificadas e os relativos à informação financeira trimestral. 

 

As alterações introduzidas no próprio Código dos Valores Mobiliários no que se refere ao dever de 

comunicação de participações qualificadas implicam que a alteração do título de imputação, pree-

xistente no Regulamento da CMVM n.º 5/2008, seja agora objeto de elucidação, clarificando-se os 

casos em que o participante deve renovar a comunicação anteriormente efetuada, sempre que a 

sua participação qualificada sofra alterações quanto aos fundamentos da imputação de determi-

nado número de direitos de voto (p. ex., quando a detenção de instrumentos financeiros dá lugar 

à titularidade de ações). 

 

O dever de comunicar alteração do título de imputação impõe-se nos casos em que, não obstante 

a manutenção quantitativa da participação qualificada inicialmente comunicada, operou, pelo 

menos parcialmente, a alteração da(s) fonte(s) de onde tal imputação resulta. 

 

Assim, o dever de renovar a comunicação inicialmente efetuada – i.e., o dever de voltar a infor-

mar o mercado sobre a mesma medida da participação qualificada – justifica-se quando passe a 

ser distinta a fonte da imputação (p. ex., a detenção de instrumentos financeiros dá lugar à efeti-

va titularidade de ações; a titularidade de ações é substituída pela detenção indireta, em virtude 

de relação de domínio com sociedade para a qual a titularidade das referidas ações vem a ser 

transmitida, etc.). 
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No entanto, clarifica-se que a renovação da comunicação é apenas exigível quando a alteração 

promovida implique que a supressão e imediata substituição do título de imputação original acar-

reta a descida e imediata e subsequente subida da fasquia percentual que originara a última co-

municação efetuada, independentemente da percentagem específica de direitos de voto sobre 

que incida a alteração do título de imputação (assim, a conversão de instrumentos financeiros 

representativos de 0,2% do capital em ações originará o dever de renovação da comunicação ini-

cial de participação qualificada composta originariamente pela soma de 1,9% do capital social de-

corrente de titularidade de ações e 0,2% decorrente da detenção de instrumentos financeiros, 

mantendo-se embora inalterada quantitativamente a participação qualificada global de 2,1%). 

 

No que respeita aos deveres de prestação de informação trimestral, o n.º 2 do artigo 246.º-A pre-

vê que os emitentes que optem por continuar a divulgar esta informação intercalar deverão fazê-

lo por um período mínimo de dois anos após a primeira divulgação das demonstrações financei-

ras, de acordo com regras a definir por Regulamento da CMVM. 

 

Nesse sentido – e findo que está o período inicial de 2 anos subsequente à entrada em vigor da-

quele regime –, o presente Regulamento visa conferir aos emitentes que continuem a divulgar 

informação financeira trimestral a possibilidade de optarem por utilizar os elementos mínimos 

previstos na IAS 34 ou, em alternativa, um regime simplificado, constante de anexo ao presente 

Regulamento. 

 

Uma vez tomada a opção por um dos referidos modos de apresentação de informação financeira 

trimestral, os emitentes ficam em consequência temporalmente vinculados a esse modo de apre-

sentação da informação, apenas podendo mudar de normativo decorridos que sejam dois anos 

desde a primeira publicação.  

 

Findo o referido período inicial de dois anos, os emitentes passam a ter a possibilidade de: 

i) Deixar de divulgar informação financeira trimestral (exceto se forem instituições de crédito ou 

sociedades financeiras, caso em que continuam a ter de divulgar); 

ii) Continuar a divulgar informação financeira trimestral, caso em que: 

a. Deverão manter o normativo contabilístico aplicável até ao momento em que decidam deixar 

de divulgar informação financeira trimestral; 

b. Pretendendo alterar o normativo contabilístico aplicável à elaboração de contas, ficam vincula-

dos à sua apresentação, nesses termos, por um novo período mínimo de dois anos. 

 

Por fim, aproveitou-se ainda para simplificar procedimentos e eliminar determinadas exigências, 

ora passando a permitir que a comunicação de transações sobre ações próprias seja efetuada de 

forma agregada, por dia em que tenham sido realizadas, ora eliminando a exigência de comunica-

ção e divulgação, em base semestral, de todas as transações efetuadas pelos dirigentes e pessoas 

relacionadas sobre ações do emitente ou sobre os instrumentos financeiros com elas relaciona-

dos, por se entender que o benefício decorrente da imposição daqueles deveres não superava os 

encargos que por essa via se impunham aos obrigados ao seu cumprimento. 
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Para este efeito foi promovida a Consulta Pública da CMVM n.º 2/2017, tendo as observações 

recebidas sido objeto de adequada consideração, conforme relatório de consulta.  

 

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º, alíneas b) a e), do n.º 1 do artigo 247.º e no n.º 

1 do artigo 369.º, todos do Código dos Valores Mobiliários, na alínea r) do artigo 12.º dos Estatu-

tos da CMVM, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 5/2015, de 8 de janeiro, e do artigo 41.º da Lei-

Quadro das Entidades Reguladoras, aprovada pela Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, o Conselho 

de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários aprova o seguinte regulamen-

to: 

  

Artigo 1.º  

Objeto 

O presente regulamento procede à segunda alteração do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, de 

15 de outubro, relativo a deveres de informação, alterado pelo Regulamento da CMVM n.º 

5/2010.  

  

Artigo 2.º  

Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 5/2008 

São alterados os artigos 1.º, 2.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º e 15.º do Regulamento da CMVM n.º 

5/2008, que passam a ter a seguinte redação: 

   

«Artigo 1.º 

[…] 

[…] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) […] 

f) […] 

g) Convocação de assembleia geral para deliberar sobre a perda da qualidade de sociedade aberta 

e respetiva deliberação. 

 Artigo 2.º 

[…] 

1 – (Revogado). 

2 – (Revogado). 

3 –Para efeitos do n.º 6 do artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários, a renovação da comuni-

cação apenas é devida quando a alteração do título de imputação incida sobre uma percentagem 

de direitos de voto indispensável à manutenção do limiar relevante da participação qualificada 

inicialmente comunicada. 

4 – […].   
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Artigo 10.º 

Informação trimestral 

1 - Os emitentes obrigados à divulgação de informação financeira trimestral, a que se refere o n.º 

1 do artigo 246.º-A do Código dos Valores Mobiliários, bem como os emitentes que, nos termos 

do n.º 2 do mesmo artigo, tenham optado por divulgar informação financeira trimestral, devem 

fazê-lo: 

a) Até três meses contados após o termo do 1.º, 3.º e, se for o caso, 5.º trimestre de cada exercí-

cio contabilístico a que se refere a informação; 

b) De acordo com os elementos mínimos previstos na IAS 34 ou, em alternativa, de acordo com o 

regime simplificado constante de anexo ao presente regulamento.  

2 – A opção quanto ao modo de apresentação da informação financeira trimestral, a que se refere 

a al. b) do número anterior, é vinculativa pelo período mínimo de dois anos. 

3 – A alteração do modo de apresentação de informação financeira trimestral, em exercício da 

faculdade constante da al. b) do n.º 1, apenas pode ser tomada findo o período mínimo de dois 

anos a que se refere o n.º 2, vinculando o emitente à sua apresentação por um novo período mí-

nimo de dois anos. 

4 – A opção quanto ao modo de apresentação da informação financeira trimestral, a que se refere 

a al. b) do n.º 1, é igualmente vinculativa pelo período mínimo de dois anos a contar de qualquer 

nova publicação de contas trimestrais que ocorra após um período em que o emitente tenha 

exercido, nos termos do n.º 2 do artigo  246.º-A do Código dos Valores Mobiliários, a faculdade de 

não divulgação de informação financeira trimestral. 

5 – A informação referida no n.º 1 é apenas divulgada sob a forma consolidada, salvo se a infor-

mação em base individual contiver informação relevante. 

  

Artigo 11.º  

[...] 

1 - Os emitentes de ações ou outros valores mobiliários que deem direito à sua subscrição, aquisi-

ção ou alienação, sujeitos a lei pessoal portuguesa, exclusivamente admitidos à negociação em 

mercado regulamentado situado ou a funcionar em Portugal ou exclusivamente negociados em 

sistema de negociação multilateral ou em sistema de negociação organizado, comunicam à 

CMVM todas as aquisições e alienações desses valores mobiliários que efetuem. 

2 - […] 

3 - […] 

4 – O disposto no n.º 2 do presente artigo não se aplica às transações sobre valores mobiliários 

próprios realizadas em execução de contrato de liquidez celebrado de acordo com a prática de 

mercado declarada aceite pela CMVM, as quais são mensalmente divulgadas.  

5 - O disposto na presente secção é aplicável aos emitentes cuja sede social se situe fora da União 

Europeia para os quais a CMVM seja a autoridade competente nos termos do artigo 244.º-A do 

Código dos Valores Mobiliários.   
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Artigo 12.º  

[...] 

A sociedade dominante deve comunicar e divulgar, nos termos do artigo anterior, as aquisições 

ou alienações de ações ou outros valores mobiliários por ela emitidos que deem direito à sua 

subscrição, aquisição ou alienação, efetuadas por sociedade por si dominada.  

 

Artigo 13.º  

[...] 

1 - A comunicação referida no n.º 1 e a divulgação prevista na alínea b) do n.º 2, ambos do artigo 

11.º, devem conter, para cada transação, os seguintes elementos:  

a) (...) 

b) (...) 

c) (...) 

d) Local em que a operação teve lugar;  

e) (...) 

f) (...) 

g) (...) 

h) Hora do negócio e se realizado numa plataforma de negociação;  

i) (...) 

2 - O emitente pode optar por divulgar informação de forma agregada, por dia em que tenham 

sido realizadas as transações.  

Artigo 14.º 

Operações de dirigentes 

1 – (Revogado). 

2 – (Revogado). 

3 – (Revogado). 

4 - Os dirigentes dos emitentes de instrumentos financeiros cujas operações tenham de ser comu-

nicadas e divulgadas nos termos do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de abril de 2014 enviam aos emitentes, no prazo de cinco dias úteis após a respe-

tiva designação ou após a admissão dos valores mobiliários à negociação em mercado regulamen-

tado ou em sistema de negociação multilateral ou em sistema de negociação organizado, o núme-

ro de instrumentos financeiros daquela sociedade de que sejam titulares e, bem assim, a percen-

tagem de direitos de voto que, nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, lhes 

seja imputável. 

5 – Os emitentes de instrumentos financeiros cujas operações de dirigentes e pessoas estreita-

mente relacionadas tenham de ser comunicadas e divulgadas nos termos do Regulamento (UE) 

n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014 comunicam imedia-

tamente à CMVM a informação recebida nos termos do número anterior.  

6 – (Revogado). 

7 – (Revogado).  
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Artigo 15.º 

Listas de dirigentes e de pessoas estreitamente relacionadas 

1 – Para efeitos do n.º 5 do artigo 19.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Euro-

peu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, a lista de dirigentes e das pessoas estreitamente rela-

cionadas contém: 

a) A identidade das pessoas, incluindo o nome completo, o número de identificação fiscal e o car-

go ou função exercida, bem como, no caso de pessoas estreitamente relacionadas, indicação do 

dirigente relativamente ao qual tal relação se verifica; 

b) Qualquer atualização dos elementos mencionados na alínea anterior; 

c) A data da mesma e das suas atualizações. 

2 – A lista de dirigentes deve incluir informação sobre as pessoas que dela constem pelo prazo de 

5 anos, contados do momento que dela deixaram de constar. 

3 - O disposto no presente artigo é aplicável a todos os emitentes sujeitos aos deveres de divulga-

ção e notificação de operações de dirigentes e de pessoas estreitamente relacionadas com eles, 

nos termos previstos no Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 16 de abril de 2014, e respetiva regulamentação e atos delegados.»  

 

Artigo 3.º  

Alteração ao Anexo do Regulamento da CMVM n.º 5/2008 

É alterado o anexo do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, alterado pelo Regulamento da CMVM 

n.º 5/2010, que passa a ter a seguinte redação:  

«Anexo  

O conteúdo mínimo do regime simplificado nos termos do artigo 10.º - Informação trimestral é o 

seguinte: 

1. Conjunto de demonstrações financeiras condensadas conforme descrito na IAS 34: 

• uma demonstração condensada da posição financeira;  

• uma demonstração condensada ou demonstrações condensadas dos resultados e do outro 

rendimento integral com apresentação dos resultados por ação básicos e diluídos nos ter-

mos da IAS 33; 

• uma demonstração condensada de alterações no capital próprio;  

• uma demonstração condensada dos fluxos de caixa.  

• Esta informação condensada deve incluir, como mínimo, cada um dos títulos e subtotais 

que foram incluídos nas suas demonstrações financeiras anuais mais recentes, devendo ser 

incluídos linhas de itens adicionais ou outros se a sua omissão fizer com que estas demons-

trações financeiras condensadas fiquem enganosas.  

2. Uma explicação dos acontecimentos e transações significativos para a compreensão das altera-

ções na posição financeira e no desempenho da entidade desde o último relatório anual. A infor-

mação divulgada em relação a esses acontecimentos e transações deve atualizar as informações 

pertinentes apresentadas no mais recente relatório financeiro anual;  
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3. Uma declaração de que a informação financeira intercalar segue as mesmas políticas contabilís-

ticas e métodos de cálculo aplicados nas mais recentes demonstrações financeiras anuais ou, se 

essas políticas ou métodos tiverem sido alterados, uma descrição da natureza e efeitos dessa alte-

ração; 

O presente Anexo não proíbe ou desencoraja uma entidade de incluir mais informação do que a 

anteriormente referida.» 

Artigo 4.º  

Alteração à organização sistemática do Regulamento da CMVM n.º 5/2008 

É alterada a epígrafe do Capítulo III, que abrange os artigos 14.º e 15.º, passando a ter a seguinte 

redação: «Notificação e divulgação de operações de dirigentes e pessoas estreitamente relaciona-

das». 

  

Artigo 5.º  

Norma revogatória 

1- São revogados:  

a) Os n.ºs 1 e 2 do artigo 2.º, os artigos 2.º-A e 2.º-B, a alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º, os n.ºs 1,2, 

3, 6, 7 e 8 do artigo 14.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, alterado pelo Regulamento n.º 

5/2010;        

b) O Regulamento da CMVM n.º 5/2010, de 11 outubro, sobre o dever de divulgação de posições 

económicas longas relativas a ações.   

Artigo 6.º  

Republicação 

É republicado em Anexo, ao presente regulamento, da qual faz parte integrante, o Regulamento 

da CMVM n.º 5/2008, com a redação introduzida pelo presente regulamento.  

  

Artigo 7.º  

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da Repú-

blica. 

  

 

Lisboa, 12 de novembro de 2018 – A Presidente do Conselho de Administração, Gabriela Figueire-

do Dias – A Vice-Presidente do Conselho de Administração, Filomena Pereira de Oliveira   
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Anexo 

(a que se refere o artigo 6.º) 

Republicação do Regulamento da CMVM 5/2008 

 

Capítulo I  

Divulgação da Informação  

 

Artigo 1.º  

Divulgação de factos relativos a sociedades abertas  

Devem ser divulgados os seguintes factos relativos a sociedades abertas:  

a) Exercício de direitos de subscrição, de incorporação e de aquisição de valores mobiliários, no-

meadamente em virtude de operações de fusão e de cisão;  

b) Exercício de direitos de conversão de valores mobiliários em ações;  

c) Alteração do título de imputação de direitos de voto em participação qualificada;  

d) Apresentação de pedido de declaração de insolvência, sentença de declaração de insolvência 

ou de indeferimento do pedido de declaração de insolvência, bem como a aprovação e a homolo-

gação do plano de insolvência;  

e) Aumento e redução de capital social;  

f) Informação sobre pedidos de admissão em mercado regulamentado e respetivas decisões;  

g) Convocação de assembleia geral para deliberar sobre a perda da qualidade de sociedade aberta 

e respetiva deliberação. 

Artigo 2.º  

Comunicados relativos a participações qualificadas  

1 – (Revogado) 

2 – (Revogado) 

3 – Para efeitos do n.º 6 do artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários, a renovação da comuni-

cação apenas é devida quando a alteração do título de imputação incida sobre uma percentagem 

de direitos de voto indispensável à manutenção do limiar relevante da participação qualificada 

inicialmente comunicada. 

4 - As sociedades abertas não abrangidas pelo Capítulo II do presente Regulamento, devem divul-

gar anualmente uma lista dos titulares de participações qualificadas, com indicação do número de 

ações detidas e percentagem de direitos de voto correspondentes, calculada nos termos do artigo 

20.º do Código dos Valores Mobiliários, nos 15 dias posteriores à data da aprovação do relatório e 

contas do exercício pelo órgão competente.   

Artigo 3.º 

Divulgação de factos relativos a emitentes de ações ou de outros valores mobiliários  

que confiram direito à sua subscrição ou aquisição 

Além dos factos referidos nas alíneas c), e) e f) do artigo 1.º, os emitentes de ações ou de outros 

valores mobiliários que confiram direito à sua subscrição ou aquisição, previstos no n.º 1 do artigo 

244.º do Código dos Valores Mobiliários, divulgam os seguintes factos:  
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a) Composição dos órgãos de administração e de fiscalização, bem como da mesa da assembleia 

geral, quando exista, identificação do revisor oficial de contas e respetivas alterações;  

b) Designação e substituição do secretário da sociedade;  

c) Designação e substituição do representante para as relações com o mercado e com a CMVM;  

d) Atribuição de notação de risco ao emitente efetuada com o consentimento deste e quaisquer 

subsequentes alterações.  

Artigo 4.º  

Divulgação de factos relativos a emitentes de outros valores mobiliários  

1 – Os emitentes de valores mobiliários referidos no n.º 1 do artigo 244.º do Código dos Valores 

Mobiliários, não previstos no artigo anterior devem divulgar:  

a) Os factos referidos nas alíneas d), e) e g) do artigo 1.º e nas alíneas a) e c) do artigo 3.º;  

b) A atribuição de notação de risco aos valores mobiliários efetuada com o consentimento do 

emitente e quaisquer subsequentes alterações.  

c) As situações de incumprimento perante os titulares dos valores mobiliários;  

d) A extinção dos valores mobiliários, por verificação de condição de perda antecipada de direitos, 

quando aplicável.  

2 – Os emitentes de valores mobiliários representativos de dívida devem divulgar, além dos factos 

referidos no número anterior:  

a) O facto previsto na alínea d) do artigo 3º;  

b) A designação e substituição do representante comum dos titulares dos valores mobiliários, 

quando aplicável.  

c) As entidades que procedam à emissão de valores mobiliários previstos no n.º 1 mediante oferta 

pública devem divulgar os factos referidos nas alíneas d), e) e f) do artigo 1.º e nas alíneas b), c) e 

d) do n.º 1, mesmo que os valores mobiliários não estejam admitidos à negociação em mercado 

regulamentado.  

4 - O disposto neste artigo não se aplica a valores mobiliários emitidos por prazo inferior a um 

ano.  

 Artigo 5.º  

Meios gerais de divulgação  

1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as informações exigidas no presente regula-

mento são:  

a) Enviadas para o sistema de difusão de informação da CMVM, previsto no artigo 367.º do Códi-

go dos Valores Mobiliários;  

b) Divulgadas de forma a permitir aos investidores de toda a Comunidade Europeia o acesso rápi-

do, dentro dos prazos especialmente previstos, e sem custos específicos a essas informações nu-

ma base não discriminatória, nos termos da alínea a) do n.º 4 e no n.º 5 do artigo 244.º do Código 

dos Valores Mobiliários;  

c) Colocadas e mantidas no sítio do emitente na Internet durante um ano, nos termos dos nºs. 7 e 

8 do artigo 244.º do Código dos Valores Mobiliários.  
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2 – Não se aplicam as alíneas b) e c) do número anterior relativamente às informações exigidas no 

presente regulamento em relação a sociedades abertas que não tenham valores mobiliários admi-

tidos à negociação em mercado regulamentado.  

3 - A informação relativa a emitentes, exigida no Código dos Valores Mobiliários ou em regula-

mento da CMVM, deve ser enviada para o sistema de difusão de informação da CMVM, sempre 

que o meio de divulgação não esteja especialmente determinado.  

4 – A divulgação de informação no sistema de difusão de informação da CMVM deve ser efetuada 

em momento não posterior à sua divulgação por outros meios.  

5 - As alterações ou retificações à informação divulgada devem ser divulgadas pelos mesmos mei-

os e termos da informação a alterar ou retificar.       

 

Artigo 6.º  

Dever de sigilo relativo a informação privilegiada  

Os emitentes devem guardar segredo sobre a existência e o conteúdo de informação privilegiada 

até à sua divulgação nos termos legalmente exigidos, após o que a divulgação da referida infor-

mação pode realizar-se através de outros meios de comunicação.  

  

Artigo 7.º  

Prazos para as divulgações  

1 - A divulgação em cumprimento dos deveres de informação previstos no Código dos Valores 

Mobiliários e nos artigos anteriores do presente Regulamento deve ser feita nos seguintes prazos, 

quando outros não se encontrem especialmente estabelecidos:  

a) No prazo de 7 dias a contar da data da respetiva deliberação pelos órgãos sociais competentes 

ou da data do documento que legalmente comprove o facto objeto de divulgação;  

b) Imediatamente após a verificação do facto, nos demais casos.  

2 - Os anúncios dos factos referidos no artigo 249º, nº 2, alínea b) do Código dos Valores Mobiliá-

rios, e nas alíneas a) e b) do artigo 1.º deve indicar o prazo para o exercício dos direitos ou para a 

realização da operação em causa e deve ser divulgado com a antecedência mínima de 5 dias úteis 

em relação ao início do mesmo.  

3 - O anúncio do pagamento de dividendos deve indicar o prazo para o seu exercício e ser divulga-

do com a antecedência mínima de 10 dias em relação ao início do mesmo.  

4 - Quando o anúncio relativo ao exercício de direitos respeitar a uma oferta pública, a divulgação 

não pode ser feita antes da aprovação do prospeto pela CMVM, salvo se a CMVM autorizar publi-

cação anterior desde que:  

a) Após exame preliminar do pedido, considere que a aprovação do prospeto é viável;  

b) Não resulte perturbação para os destinatários ou para o mercado; e  

c) O anúncio a publicar contenha referência ao facto de a oferta se sujeitar a prévia aprovação do 

prospeto pela CMVM, sem a qual não poderá ser realizada.    
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        Capítulo II  

Outros Deveres de Informação de Emitentes com Valores  

Mobiliários Admitidos à Negociação em Mercado Regulamentado  

  

Secção I  

Informação periódica  

 

Artigo 8.º  

Informação anual  

1 - Os relatórios e contas anuais devem incluir, além dos constantes das alíneas a) e b) do n.º 1 do 

artigo 245.º do Código dos Valores Mobiliários, os seguintes documentos:  

a) Parecer do órgão de fiscalização, do qual conste a declaração prevista na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 245.º do Código dos Valores Mobiliários;  

b) A lista dos titulares de participações qualificadas, com indicação do número de ações detidas e 

percentagem de direitos de voto correspondentes, calculada nos termos do artigo 20.º do Código 

dos Valores Mobiliários. 

2 - O órgão de administração do emitente deve divulgar imediatamente nota explicativa de quais-

quer alterações ocorridas nos documentos contabilísticos divulgados.  

3 – A informação a que se refere a alínea g) do n.º 2 do artigo 249.º deve especificar a deliberação 

relativa à aplicação de resultados.  

       

Artigo 9.º  

Informação semestral  

1 - Além dos elementos e documentos constantes no n.º 1 do artigo 246.º do Código dos Valores 

Mobiliários, a informação semestral deve incluir:  

a) (Revogado);  

b) Os elementos mínimos previstos na IAS 34 – Relato Financeiro Intercalar, os quais devem ser 

elaborados de acordo com a referida norma, para a informação financeira preparada de acordo 

com as Normas Internacionais de Contabilidade;  

c) A lista dos titulares de participações qualificadas, com indicação do número de ações detidas e 

percentagem de direitos de voto correspondentes, calculada nos termos do artigo 20.º do Código 

dos Valores Mobiliários.  

 

2 - Se o primeiro exercício económico dos emitentes, que adotem um exercício anual diferente do 

correspondente ao ano civil, tiver uma duração superior a 12 meses, devem aqueles publicar tam-

bém informação semestral referente ao segundo semestre do exercício, aplicando-se, com as de-

vidas adaptações, o disposto nos números anteriores. 
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 Artigo 10.º  

Informação trimestral   

1 - Os emitentes obrigados à divulgação de informação financeira trimestral, a que se refere o n.º 

1 do artigo 246.º-A do Código dos Valores Mobiliários, bem como os emitentes que, nos termos 

do n.º 2 do mesmo artigo, tenham optado por divulgar informação financeira trimestral, devem 

fazê-lo: 

a) Até três meses contados após o termo do 1.º, 3.º e, se for o caso, 5.º trimestre de cada exercí-

cio contabilístico a que se refere a informação; 

b) De acordo com os elementos mínimos previstos na IAS 34 ou, em alternativa, de acordo com o 

regime simplificado constante de anexo ao presente regulamento.  

2 – A opção quanto ao modo de apresentação da informação financeira trimestral, a que se refere 

a al. b) do número anterior, é vinculativa pelo período mínimo de dois anos. 

3 – A alteração do modo de apresentação de informação financeira trimestral, em exercício da 

faculdade constante da al. b) do n.º 1, apenas pode ser tomada findo o período mínimo de dois 

anos a que se refere o n.º 2, vinculando o emitente à sua apresentação por um novo período mí-

nimo de dois anos. 

4 – A opção quanto ao modo de apresentação da informação financeira trimestral, a que se refere 

a al. b) do número 1, é igualmente vinculativa pelo período mínimo de dois anos a contar de qual-

quer nova publicação de contas trimestrais que ocorra após um período em que o emitente tenha 

exercido, nos termos do n.º 2 do artigo 246.º-A do Código dos Valores Mobiliários, a faculdade de 

não divulgação de informação financeira trimestral. 

5 – A informação referida no n.º 1 é apenas divulgada sob a forma consolidada, salvo se a infor-

mação em base individual contiver informação relevante.  

 

Secção II 

Informação relativa à aquisição e à alienação de ações próprias  

 

Artigo 11.º  

Comunicação e divulgação  

1 - Os emitentes de ações ou outros valores mobiliários que deem direito à sua subscrição, aquisi-

ção ou alienação, sujeitos a lei pessoal portuguesa, exclusivamente admitidos à negociação em 

mercado regulamentado situado ou a funcionar em Portugal, ou exclusivamente negociados em 

sistema de negociação multilateral ou em sistema de negociação organizado, comunicam à 

CMVM todas as aquisições e alienações desses valores mobiliários que efetuem. 

2 - Os emitentes referidos no número anterior divulgam:  

a) A posição final resultante das transações quando aquela perfaça, ultrapasse ou desça abaixo de 

1% do capital social ou sucessivos múltiplos;  

b) Todas as aquisições e alienações, independentemente do saldo líquido das mesmas, efetuadas 

na mesma sessão de mercado regulamentado, quando estas perfaçam ou ultrapassem 5% do vo-

lume negociado nessa sessão.  
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3 - Os deveres previstos nos números anteriores são cumpridos no prazo de três dias úteis conta-

dos da data de realização da transação.  

4 - O disposto no número 2 do presente artigo não se aplica às transações sobre valores mobiliá-

rios próprios realizadas em execução de contrato de liquidez celebrado de acordo com a prática 

de mercado declarada aceite pela CMVM, as quais são mensalmente divulgadas.  

5 - O disposto na presente secção é aplicável aos emitentes cuja sede social se situe fora da União 

Europeia para os quais a CMVM seja a autoridade competente nos termos do artigo 244.º-A do 

Código dos Valores Mobiliários.  

  

Artigo 12.º  

Comunicação e divulgação pela sociedade dominante  

A sociedade dominante deve comunicar e divulgar, nos termos do artigo anterior, as aquisições 

ou alienações de ações ou outros valores mobiliários que deem direito à sua subscrição, aquisição 

ou alienação por ela emitidos, efetuadas por sociedade por si dominada.  

  

Artigo 13.º  

Conteúdo da comunicação e divulgação  

1 - A comunicação referida no n.º 1 e a divulgação prevista na alínea b) do n.º 2, ambos do artigo 

11.º, devem conter, para cada transação, os seguintes elementos:  

a) Identificação da sociedade que tem o dever de comunicar e, se for o caso, da sociedade domi-

nada a que se refere o artigo anterior;  

b) Identificação dos valores mobiliários adquiridos ou alienados;  

c) Data da realização da aquisição ou alienação;  

d) Local em que a operação teve lugar;  

e) Natureza do negócio;  

f) Quantidade de valores mobiliários negociados;  

g) Preço unitário das transações;  

h) Hora do negócio, se realizado numa plataforma de negociação;  

i) Quantidade de valores mobiliários próprios detidos.  

2 - O emitente pode optar por divulgar informação de forma agregada, por dia em que tenham 

sido realizadas as transações. 

  

Capítulo III  

Notificação e divulgação de operações de dirigentes e pessoas estreitamente relacionadas  

 

Artigo 14.º  

Comunicação e divulgação de transações de dirigentes  

1 – (Revogado). 

2 – (Revogado). 

3 – (Revogado). 
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4 - Os dirigentes dos emitentes de instrumentos financeiros cujas operações tenham de ser comu-

nicadas e divulgadas nos termos do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de abril de 2014 enviam aos emitentes, no prazo de cinco dias úteis após a respe-

tiva designação ou após a admissão dos valores mobiliários à negociação em mercado regulamen-

tado ou em sistema de negociação multilateral ou em sistema de negociação organizado, o núme-

ro de instrumentos financeiros daquela sociedade de que sejam titulares e, bem assim, a percen-

tagem de direitos de voto que, nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, lhes 

seja imputável. 

5 – Os emitentes de instrumentos financeiros cujas operações de dirigentes e pessoas estreita-

mente relacionadas tenham de ser comunicadas e divulgadas nos termos do Regulamento (UE) 

n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014 comunicam imedia-

tamente à CMVM a informação recebida nos termos do número anterior.  

6 – (Revogado). 

7 – (Revogado). 

8 – (Revogado). 

Artigo 15.º 

Listas de dirigentes e de pessoas estreitamente relacionadas 

1 – Para efeitos do n.º 5 do artigo 19.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Euro-

peu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, a lista de dirigentes e das pessoas estreitamente rela-

cionadas contém: 

a) A identidade das pessoas, incluindo o nome completo, o número de identificação fiscal e o car-

go ou função exercida, bem como, no caso de pessoas estreitamente relacionadas, indicação do 

dirigente relativamente ao qual tal relação se verifica; 

b) Qualquer atualização dos elementos mencionados na alínea anterior; 

c) A data da mesma e das suas atualizações. 

2 – A lista de dirigentes deve incluir informação sobre as pessoas que dela constem pelo prazo de 

5 anos, contados do momento que dela deixaram de constar. 

3 - O disposto no presente artigo é aplicável a todos os emitentes sujeitos aos deveres de divulga-

ção e notificação de operações de dirigentes e de pessoas estreitamente relacionadas com eles, 

nos termos previstos no Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 16 de abril de 2014, e respetiva regulamentação e atos delegados.  

  

Capítulo IV  

Disposições finais  

Artigo 16.º 

Norma revogatória 

São revogados:  

a) O Regulamento da CMVM n.º 4/2004, de 11 de junho;  

b) O artigo 3.º do Regulamento da CMVM n.º 7/2001, de 12 de dezembro;  

c) O artigo 3.º do Regulamento da CMVM n.º 1/2007, de 21 de novembro.  
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 Artigo 17.º  

Entrada em vigor  

1- O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação. 

2- Os deveres de informação previstos no artigo 10.º só se aplicam ao exercício que se inicia no 

dia 1 de janeiro de 2009.  

 

 

ANEXOS:  

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/Reg_7_2018.aspx 
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Regulamento da CMVM n.º 6/2018 

Sociedades de Consultoria para Investimento 

 

Preâmbulo 

 

O presente Regulamento concentra as matérias referentes às Sociedades de Consultoria para In-

vestimento (SCI) anteriormente previstas no Regulamento da CMVM n.º 1/2011, relativo à comu-

nicação de participações qualificadas e de designação dos membros dos órgãos de administração 

e fiscalização de Sociedades de Consultoria para Investimento e de Entidades Gestoras de Merca-

dos, Sistemas e Serviços. O enquadramento regulamentar agora previsto decorre do regime apli-

cável às empresas de investimento, nas quais as SCI se enquadram, resultante da transposição da 

Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014 (DMIF II), as-

sim como dos diversos diplomas que a concretizam, designadamente, do Regulamento Delegado 

(UE) 2017/1943 da Comissão, de 14 de julho de 2016, no que diz respeito às normas técnicas de 

regulamentação sobre a informação e os requisitos para efeitos de autorização das empresas de 

investimento e do Regulamento Delegado (UE) 2017/1946 da Comissão, de 11 de julho de 2017, 

no que se refere a normas técnicas de regulamentação contendo uma lista exaustiva das informa-

ções a incluir pelos adquirentes potenciais na notificação de uma proposta de aquisição de uma 

participação qualificada numa empresa de investimento. 

 

Com efeito, no âmbito da transposição da DMIF II entrou em vigor a Lei n.º 35/2018, de 20 de ju-

lho, que procedeu à alteração do Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de outubro, designadamente 

para efeitos da sua compatibilização com as referidas normas técnicas de regulamentação. 

 

Impõe-se, assim, a revisão das normas aplicáveis à comunicação de aquisição e aumento de parti-

cipações qualificadas em SCI, o mesmo sucedendo com as normas relativas à informação a enviar 

sobre os membros do órgão de administração e de fiscalização no procedimento de autorização 

para constituição destas entidades. Procede-se, ainda à harmonização entre a informação a reme-

ter à CMVM no âmbito de comunicação subsequente dos membros dos órgãos de administração 

e de fiscalização e a informação que é enviada no procedimento de autorização para constituição 

de SCI.   

 

Aproveita-se ainda a oportunidade para concretizar o regime prudencial aplicável às SCI, clarifi-

cando-se que os requisitos patrimoniais previstos no Decreto-lei n.º 357-B/2007, de 31 de outu-

bro se devem encontrar verificados a todo o momento e prevendo-se expressamente a regra de 

que os capitais próprios devem ser, pelo menos, iguais ao capital social das SCI, assim como os 

procedimentos a observar para reposição dos capitais próprios e o dever de reporte mensal de 

informação financeira e estatística nestas situações. 
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Por último, regula-se, para efeitos de supervisão contínua, o reporte de informação financeira à 

CMVM, em particular do relatório e contas das SCI e de outra informação financeira e estatística 

relevante, prevista nos Anexos II e III do projeto de regulamento. 

 

Nos termos descritos, a CMVM, ao abrigo do disposto no artigo 369.º do Código dos Valores Mo-

biliários e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, determina, através do presente 

Regulamento, o seguinte: 

  

Capítulo I  

Disposições gerais 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente Regulamento desenvolve o regime previsto no Decreto-lei n.º 357-B/2007, de 31 de 

outubro, especificamente quanto às seguintes matérias: 

a) Comunicação relativa a membros de órgãos sociais; 

b) Regime prudencial; 

c) Informação financeira e reporte; e 

d) Comunicação relativa a participação qualificada em sociedade de consultoria para investimen-

to.  

  

Capítulo II  

Comunicações relativas a membros de órgãos sociais 

 

Artigo 2.º 

Comunicação relativa a membros dos órgãos de administração e fiscalização 

1 - A comunicação relativa a membros do órgão de fiscalização, prevista na alínea d) do n.º 2 do 

artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de outubro, deve ser acompanhada dos seguintes 

elementos: 

a) Informações constantes do artigo 4.º do Regulamento Delegado (UE) 2017/1943 da Comissão, 

de 14 de julho de 2016, relativas a membros do órgão de administração, com as devidas adapta-

ções; 

b) Questionário, devidamente preenchido, conforme modelo constante no Anexo I ao presente 

Regulamento. 

2 – A comunicação relativa a membros dos órgãos de administração e fiscalização prevista no arti-

go 13.º do Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de outubro, deve ser acompanhada dos seguintes 

elementos: 

a) Informações constantes do artigo 4.º do Regulamento Delegado 2017/1943 da Comissão, de 14 

de julho de 2016, relativas, quer aos membros do órgão de administração, quer aos membros do 

órgão de fiscalização nos termos da alínea a) do número anterior;  
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b) Questionário, devidamente preenchido, conforme modelo constante no Anexo I ao presente 

Regulamento no caso de comunicação relativa a membros do órgão de fiscalização; 

c) Cópia do documento relativo ao ato de designação. 

3 - Sempre que se verifiquem alterações às informações relativas aos membros dos órgãos de ad-

ministração e fiscalização referidas na alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 357-

B/2007, de 31 de outubro, e nas alíneas a) e b) dos n.ºs 1 e 2 do presente artigo, devem essas al-

terações ser comunicadas à CMVM, no prazo de 15 dias após a sua verificação. 

  

Capítulo III 

Regime prudencial  

 

Artigo 3.º  

Requisitos Prudenciais 

1 - As sociedades de consultoria para investimento cumprem a todo o tempo os requisitos patri-

moniais previstos no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de outubro. 

2 - Os capitais próprios das sociedades de consultoria para investimento não podem ser inferiores 

ao montante do seu capital social. 

3 - Verificando-se a diminuição dos capitais próprios para valor inferior ao capital social, a socie-

dade de consultoria para investimento repõe os seus capitais próprios para um valor: 

a) Superior a metade do seu capital social no prazo máximo de um semestre; e 

b) Igual ao do seu capital social no prazo máximo de dois anos. 

4 – As sociedades de consultoria para investimento enviam à CMVM um plano de viabilidade eco-

nómica e financeira para atingir e manter os limiares previstos nas alíneas a) e b) no prazo de um 

mês a contar da diminuição dos capitais próprios para valor inferior ao capital social. 

5 - As sociedades de consultoria para investimento cumprem a todo o tempo o plano apresenta-

do. 

  

Capítulo IV 

Informação financeira e reporte 

 

Artigo 4.º 

Relatório e Contas 

As sociedades de consultoria para investimento enviam à CMVM, no prazo máximo de 30 dias a 

contar da aprovação das contas anuais pelos sócios, nos termos e condições previstos no Anexo II 

do presente Regulamento, os seguintes documentos: 

a) Relatório de gestão; 

b) Balanço, demonstração dos resultados, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração de 

variações no capital próprio e anexos; 

c) Parecer do órgão de fiscalização e certificação legal de contas quando aplicável; 

d) Deliberação dos sócios nos termos legalmente previstos; 

e) Demais documentos de prestação de contas exigidos por lei ou regulamento. 
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Artigo 5.º 

Informação Financeira e Estatística  

1 – Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º, as sociedades de consultoria para investimento reme-

tem trimestralmente à CMVM informação financeira e estatística, nos termos e condições previs-

tos no Anexo III do presente Regulamento. 

2 – As sociedades de consultoria para investimento que se encontrem nas condições referidas no 

n.º 3 do artigo 3.º remetem mensalmente à CMVM a informação referida no número anterior, 

nos termos e condições previstos no Anexo III do presente Regulamento. 

  

Capítulo V 

Comunicação relativa a participação qualificada 

 

Artigo 6.º 

Diminuição de participação qualificada  

A comunicação prevista n.º 1 do artigo 12.º-D do Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de outubro, 

deve ser acompanhada das seguintes informações: 

a) Percentagem do capital social e dos direitos de voto a alienar e a manter pelo proposto alie-

nante; 

b) Identificação do proposto adquirente, incluindo o nome ou a respetiva denominação social, 

morada, ou sede no caso das pessoas coletivas e contactos telefónico, de correio eletrónico e fax. 

  

Artigo 7.º 

Participações indiretas 

No caso de aquisição, aumento ou diminuição de participações indiretas: 

a) A comunicação prévia nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 12.º e do n.º 1 do artigo 12.º-D, am-

bos do Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de outubro, é efetuada pelo proposto adquirente ou 

alienante direto e pela pessoa que se encontrar no topo da respetiva cadeia de participações; 

b) A CMVM pode exigir a apresentação dos elementos e informações referidos no n.º 3 do artigo 

12.º do Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de outubro, e no artigo anterior, a participantes indire-

tos intermédios para efeitos da avaliação prudencial a realizar. 

  

Capítulo VI 

Disposições finais  

 

Artigo 8.º 

Norma Revogatória 

São revogados os artigos 1.º a 6.º e os anexos I a IV do Regulamento da CMVM n.º 1/2011.  
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Artigo 9.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.  

  

12 de novembro de 2018 ― A Presidente do Conselho de Administração, Gabriela Figueiredo Dias 

– A Vice-Presidente do Conselho de Administração, Filomena Oliveira 

 

 

ANEXOS 

• Anexo I  

• Anexo II 

• Anexo III 
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Regulamento da CMVM n.º 5/2018 

Centrais de Valores Mobiliários 

(Altera os Regulamentos da CMVM n.º 14/2000, n.º 4/2007 e n.º 5/2007) 

  

O Regulamento (UE) n.º 909/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014 

(CSDR), sobre as centrais de valores mobiliários e os sistemas de liquidação de valores mobiliários, 

introduziu requisitos uniformes para a liquidação de valores mobiliários na União Europeia e re-

gras em matéria de organização e conduta das centrais de valores mobiliários (CSD), com o objeti-

vo de promover uma liquidação segura eficaz e simples. 

 

As regras previstas no CSDR são ainda concretizadas através de diversos atos delegados e atos de 

execução da Comissão Europeia. 

 

A Lei n.º 35/2018, de 20 de julho, assegurou a execução do CSDR na ordem jurídica interna e 

aprovou o regime jurídico das CSD, autonomizando o regime jurídico destas entidades do regime 

previsto no Decreto-Lei n.º 357-C/2007, de 31 de janeiro, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 

52/2010, de 26 de maio, 18/2013, de 6 de fevereiro, 40/2014, de 18 de março, e 157/2014, de 24 

de outubro, que passa a aplicar-se unicamente às sociedades que tenham por objeto social o 

exercício exclusivo da gestão de sistema de liquidação de valores mobiliários ou da gestão de sis-

tema centralizado de valores mobiliários. De acordo com o previsto na Lei n.º 35/2018, de 20 de 

julho, cabe à CMVM a regulamentação das matérias relativas à concretização do regime aplicável 

às CSD. 

 

Assim, o presente regulamento autonomiza em regulamento próprio algumas das regras atual-

mente previstas no Regulamento da CMVM n.º 4/2007 que são aplicáveis às entidades gestoras 

de sistemas centralizados de valores mobiliários e de sistemas de liquidação de valores mobiliá-

rios, regulamentando aspetos específicos do regime jurídico das CSD, articulando as mesmas com 

o CSDR, o regime jurídico das CSD e a regulamentação europeia conexa. 

 

Por outro lado, o Regulamento da CMVM n.º 4/2007 é revisto no sentido de excluir a sua aplica-

ção às CSD, procedendo-se ainda à revisão do Regulamento da CMVM n.º 5/2007, alargando a sua 

aplicação às CSD, no que tenha que ver com sistemas de liquidação, e revogando as normas que 

regulam matérias previstas no CSDR. Aproveita-se ainda para rever o Regulamento da CMVM n.º 

14/2000, introduzindo alguns aperfeiçoamentos no regime e procedendo a algumas atualizações, 

designadamente face ao novo enquadramento regulatório europeu. 

 

O anteprojeto de regulamento foi submetido a escrutínio público por intermédio da Consulta Pú-

blica n.º 3/2018, tendo as observações recebidas sido objeto de adequada consideração, confor-

me relatório de consulta. Para as soluções adotadas no presente regulamento foram relevantes 

os contributos recebidos no âmbito dessa Consulta Pública. 
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Assim, ao abrigo do disposto no artigo 20.º da Lei n.º 35/2018, de 20 de julho, no n.º 1 do artigo 

369.º do Código dos Valores Mobiliários, na alínea d) do n.º 2 do artigo 1.º, na alínea r) do artigo 

12.º e na alínea a) do n.º 3 do artigo 15.º dos Estatutos da CMVM, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

5/2015, de 8 de janeiro, e do artigo 41.º da Lei-Quadro das Entidades Reguladoras, aprovada pela 

Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, o Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valo-

res Mobiliários aprova o seguinte regulamento: 

 

Capítulo I 

Disposições gerais 

 

Artigo 1.º 

Âmbito de aplicação 

1 – O presente regulamento aplica-se às centrais de valores mobiliários (CSD) no que respeita a: 

a) Comunicações relativas a membros do órgão de administração e de fiscalização; 

b) Comunicações relativas a participações qualificadas e de controlo; 

c) Relatório sobre práticas de governo societário; 

d) Deveres de informação financeira à CMVM e ao público. 

2 - O disposto no presente regulamento não prejudica os deveres das CSD, previstos no Regula-

mento (UE) n.º 909/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho (Regulamento 

(UE) n.º 909/2014), e respetivos atos delegados e atos de execução.   

 

Artigo 2.º 

Comunicações relativas a membros do órgão de administração e fiscalização 

1 - A comunicação relativa a membros do órgão de administração e de fiscalização de CSD previs-

ta no artigo 13.º do Regime Jurídico das CSD, é acompanhada dos seguintes elementos: 

a) Questionário, devidamente preenchido, conforme modelo constante no Anexo I ao presente 

Regulamento;  

b) Fotocópia simples do documento de identificação ou, em alternativa, reconhecimento da res-

petiva assinatura aposta no questionário; 

c) Certificado de registo criminal ou, no caso de cidadão estrangeiro, documento equivalente; 

d) Cópia do documento relativo ao ato de designação ou eleição. 

2 - Sempre que se verifique alteração dos elementos constantes do questionário referido na alí-

nea a) no número anterior, essa alteração é comunicada:  

a) À CSD pelo próprio, no prazo de 5 dias após a sua verificação;  

b) À CMVM, pela CSD, no prazo de 10 dias após o conhecimento da mesma. 

3 - Sem prejuízo da obrigação de comunicação de eventuais alterações referida no número ante-

rior, a informação constante do questionário é válida até ao termo do mandato, devendo o mes-

mo ser renovado com a comunicação subsequente de designação para um novo mandato ou de 

designação como membro de órgão de administração ou fiscalização de outra entidade, que im-

plique o preenchimento de idêntico questionário. 
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Artigo 3.º 

Comunicações relativas a participações de controlo e qualificadas 

1. A comunicação prévia de projetos de aquisição, aumento, diminuição ou alienação de participa-

ções de controlo em CSD, a efetuar para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 7 do artigo 27.º do 

Regulamento (UE) n.º 909/2014, é acompanhada dos elementos e informações indicados no Ane-

xo II ao presente Regulamento.   

2. É aplicável o número anterior, com as necessárias adaptações, à comunicação subsequente de 

participações qualificadas, a efetuar nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do Regime Jurídico das CSD.  

3. As comunicações referidas nos n.ºs 1 e 2 são igualmente acompanhadas dos seguintes elemen-

tos adicionais: 

a) No caso de proposta de aquisição de participação de controlo, um plano de negócios, do qual 

constem os elementos de informação previstos na Secção I do Anexo III ao presente Regulamen-

to; 

b) No caso de comunicação subsequente de participação qualificada, o adquirente deve apresen-

tar um documento sobre orientações estratégicas, do qual constem: 

i) Os elementos de informação previstos na Secção II-A do Anexo III ao presente Regulamento, no 

caso de participações qualificadas inferiores ao limiar de 20%; 

ii) Os elementos de informação previstos na Secção II-B do Anexo III ao presente Regulamento, no 

caso de participações qualificadas entre os limiares de 20% e 50%. 

4. A comunicação subsequente de diminuição de participação qualificada prevista no n.º 1 do arti-

go 7.º do Regime Jurídico das CSD é acompanhada das seguintes informações: 

a) Percentagem do capital social e dos direitos de voto alienados e mantidos pelo alienante; 

b) Identificação do adquirente, incluindo o nome ou a respetiva denominação social, morada (ou 

sede, no caso das pessoas coletivas) e contactos (telefone, fax e correio eletrónico).  

 

Artigo 4.º 

Participações indiretas 

1. No caso de aquisição, aumento, alienação ou diminuição de participações qualificadas de parti-

cipações indiretas, a comunicação subsequente nos termos do artigo anterior é efetuada pelo 

adquirente ou alienante direto e pela pessoa que se encontrar no topo da respetiva cadeia de 

participações. 

2. A CMVM pode exigir a apresentação dos elementos e informações referidos no número ante-

rior a participantes indiretos intermédios, para efeitos da avaliação prudencial a realizar. 

 

Capítulo II 

Práticas de governo 

 

Artigo 5.º 

Relatório anual sobre práticas de governo 

1. O órgão de administração da CSD aprova anualmente um relatório sobre práticas de governo 

da sociedade implementadas contendo, designadamente, a descrição: 
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a) Dos princípios e mecanismos de governação da CSD que definem a sua estrutura organizativa, 

assim como as políticas, os processos e os procedimentos, aplicados pelo órgão de administração 

e pela direção; 

b) Do controlo acionista e da transmissão de ações da sociedade; 

c) Da forma do exercício dos direitos de voto e de representação dos acionistas; 

d) Da composição, das funções e responsabilidades do órgão de administração e da direção, assim 

como de quaisquer comités de direção; 

e) Da política de remuneração e da compatibilização do seu nível e estrutura com a gestão pru-

dente dos riscos, das componentes fixas e variáveis assim como a supervisão da sua aplicação e 

revisão e ainda dos planos de incentivos existentes para colaboradores e membros dos órgãos 

sociais; 

f) Dos negócios e operações realizadas com partes relacionadas e membros dos órgãos sociais. 

2. O órgão de fiscalização da CSD emite parecer sobre o relatório referido no número anterior. 

 

Capítulo III 

Informação 

 

Artigo 6.º 

Comunicação à CMVM 

Deve ser comunicada à CMVM, até 5 dias úteis após a respetiva designação, a identidade da pes-

soa responsável: 

a) Pela gestão do risco a que se refere o n.º 5 do artigo 49.º do Regulamento Delegado (UE) 

2017/392, da Comissão, de 11 de novembro de 2016; 

b) Pela tecnologia a que se refere o n.º 6 do artigo 49.º do Regulamento Delegado (UE) 2017/392, 

da Comissão, de 11 de novembro de 2016; 

c) Pelo cumprimento a que se refere o n.º 7 do artigo 49.º do Regulamento Delegado (UE) 

2017/392, da Comissão, de 11 de novembro de 2016. 

 

Artigo 7.º 

Divulgação 

1. As CSD divulgam no seu sítio na Internet ou no sítio na Internet da CMVM, nos termos e prazos 

aplicáveis aos emitentes com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, designa-

damente para efeitos das alíneas a) e b) do artigo 41.º e do n.º 5 do artigo 51.º do Regulamento 

Delegado (UE) 2017/392, da Comissão, de 11 de novembro de 2016, os elementos mencionados: 

a) Na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º relativamente aos primeiro e terceiro trimestres de cada 

exercício, de acordo com o Anexo II da Instrução da CMVM n.º 11/2011; 

b) Nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 8.º; 

c) Na alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º. 

2. As CSD divulgam as regras de funcionamento dos sistemas por si geridos, bem como as regras 

de acesso pelos participantes, após a concessão do registo pela CMVM e sempre antes da sua en-

trada em vigor. 
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Artigo 8.º 

Envio à CMVM 

1. A CSD remete à CMVM: 

a) Até ao dia 20 do mês seguinte àquele a que respeita, a informação mensal elaborada de acordo 

com as normas definidas na Instrução da CMVM n.º 11/2011, bem como uma nota descritiva da 

evolução da atividade do período, que inclua uma desagregação mais analítica das rubricas da 

demonstração dos resultados; 

b) Até à data legalmente prevista para a sua divulgação, informação semestral, incluindo o balan-

ço e demonstração dos resultados e respetivos anexos, o parecer do auditor, bem como a infor-

mação mencionada na alínea a) do artigo 9.º do presente regulamento, acompanhada de um rela-

tório sumário onde se evidencie o cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 5.º; 

c) Até à data legalmente prevista para a sua publicação, o seu relatório de gestão, as contas anu-

ais, a certificação legal de contas e demais documentos de prestação de contas exigidos por lei ou 

regulamento, nacional ou da União; 

d) Até ao final do primeiro semestre de cada ano, com referência ao ano anterior, o relatório e o 

parecer referidos no artigo 5.º; 

e) Até ao dia 20 do mês seguinte àquele a que respeita, a informação mensal sobre os fundos de 

garantia referidos no ponto v) da alínea b) do artigo 9.º nos termos definidos na Instrução da 

CMVM n.º 11/2011;  

f) Até à data legalmente prevista para a publicação das contas anuais da CSD, os relatórios de ges-

tão e as contas anuais dos fundos de garantia referidos na alínea anterior, acompanhadas da cer-

tificação emitida pelo respetivo revisor oficial de contas;   

g) Até ao dia útil seguinte à sua ocorrência, relatório que detalhe os motivos subjacentes às situa-

ções que impeçam o normal funcionamento da sua atividade e dos sistemas por si geridos, bem 

como as medidas adotadas para a sua resolução. 

2. Além de outras situações previstas em lei ou em regulamento, quer nacional, quer da União 

Europeia, as CSD comunicam igualmente à CMVM: 

a) As sanções disciplinares aplicadas; 

b) Facto superveniente de que resulte a falta do requisito de idoneidade dos titulares do órgão de 

administração ou de fiscalização, bem como de acionistas, quando este seja do seu conhecimen-

to; 

c) A constituição de usufruto e penhor sobre participação social; 

d) Acordo pelo qual o titular das ações se obriga a exercer os direitos de voto em determinado 

sentido; 

e) A aquisição e alienação de imóveis. 

3. As informações a que se refere o número anterior são comunicadas à CMVM: 

a) Imediatamente, no caso das alíneas a) e b); 

b) No prazo de oito dias úteis, nos restantes casos. 
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4. Os factos referidos na alínea b) do n.º 2, designadamente as sanções contraordenacionais e 

penais, são comunicadas à CMVM pelo destinatário da sanção, no prazo de três dias a contar do 

conhecimento da decisão, mesmo que não definitiva ou transitada em julgado, salvo se entretan-

to a CSD já tiver procedido a essa comunicação. 

 

Artigo 9.º 

Anexos ao balanço e demonstração dos resultados 

Dos anexos ao balanço e demonstração dos resultados individuais e consolidados constam, quan-

do aplicáveis, as informações referidas nas alíneas seguintes, para além de outras legalmente exi-

gidas: 

a) Menção e identificação, devendo ser quantificados anualmente, dos riscos a que as CSD estão 

expostas e dos requisitos de capital estabelecidos nos artigos 42.º a 47.º do Regulamento (UE) n.º 

909/2014, devendo ser incluída uma descrição relativa aos riscos; 

i) Risco de contraparte – inerente às posições abertas de que a CSD seja contraparte, aferido pelo 

montante da perda potencial assumida por esta em caso de incumprimento, indicando-se os valo-

res máximo e médio verificados no período de referência da informação;   

ii) Risco de mercado – traduzido pelas perdas potenciais provocadas por oscilação dos preços de 

mercado, quer dos ativos integrantes da carteira de investimentos financeiros da CSD, quer dos 

ativos integrantes da carteira de instrumentos financeiros entregues como garantia de operações, 

aferidas com base em método reconhecido pela CMVM. 

b) Menção, identificação e quantificação dos: 

i) Ativos entregues à CSD como garantia de operações em curso, com explicitação dos riscos a cuja 

cobertura os mesmos se destinam; 

ii) Ativos que constituem investimentos financeiros da CSD, bem como os respetivos preços de 

aquisição e valor de equivalência patrimonial se aplicável; 

iii) Compromissos de compras e vendas a prazo de conta própria da CSD, bem como dos termos 

em que foram constituídas provisões para menos-valias potenciais; 

iv) Responsabilidades assumidas pela CSD em matéria de fundos de pensões, bem como a forma 

como as mesmas se encontram contabilizadas; 

v) Valores totais que se encontram à guarda da CSD no âmbito de fundos de garantia por si pro-

movidos ou geridos.   

ANEXO I 

Questionário sobre qualificação profissional e idoneidade 

dos membros dos órgãos de administração e fiscalização 

1. Menções introdutórias (preenchimento obrigatório):  

a) Nome completo; 

b) Requerimento Inicial /Alteração /Renovação; 

c) Encontra-se registado(a) junto do Banco de Portugal (BdP), da Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões (ASF) ou da CMVM? (Sim/Não). Em caso afirmativo, indique a(s) 

autoridade(s) de supervisão. 
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2. Informação pessoal 

Alteração: Sim/Não 

a) Nome profissional; 

b) Data, local de nascimento e nacionalidade; 

c) Documento de identificação (tipo, número, data e local de emissão); 

d) Número de contribuinte e Código da Repartição de Finanças; 

e) Residência pessoal atual (morada, localidade, código postal, País); 

f) Contactos (morada, telefone, fax, correio eletrónico); 

g) Informação adicional: Sim/Não. 

3. Situação profissional 

Alteração: Sim/Não 

3.1 - Atividade profissional que vai exercer sujeita a registo/comunicação junto da CMVM:  

a) Entidade;  

b) Ramo(s) de atividade;  

c) Cargo; 

d) Data de nomeação (Dia/Mês/Ano);  

e) Mandato (Ano/Ano);  

f) Funções Executivas (Sim/Não);  

g) Pelouro (se aplicável);  

h) Gestão corrente (Sim/Não);  

i) Relação com outras entidades onde exerce funções. 

3.2 - Atividade profissional já registada junto do BdP, ASF ou CMVM, que vai exercer em acumula-

ção com a atividade ora sujeita a registo:  

a) Entidade; 

b) Ramo(s) de atividade  

c) Cargo; 

d) Data de nomeação (Dia/Mês/Ano);  

e) Mandato (Ano/Ano);  

f) Funções Executivas (Sim/Não);  

g) Pelouro (se aplicável);  

h) Gestão corrente (Sim/Não);  

i)  Relação com outras entidades onde exerce funções. 

3.3 - Atividade profissional não sujeita a registo junto do BdP, ASF ou CMVM, que vai exercer em 

acumulação com a atividade ora sujeita a registo:  

a) Entidade; 

b) Ramo(s) de atividade  

c) Cargo; 

d) Data de nomeação (Dia/Mês/Ano);  

e) Mandato (Ano/Ano);  

f) Funções Executivas (Sim/Não);  

g) Pelouro (se aplicável);  
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h) Gestão corrente (Sim/Não);  

i) Relação com outras entidades onde exerce funções. 

3.4 - Informação adicional (Sim/Não). 

4. Qualificação profissional 

Alteração: Sim/Não  

a) Habilitações académicas (instituição, formação, ano de obtenção); 

b) Experiência profissional relevante para a função desempenhada, pelo menos, nos últimos 10 

anos; 

c) Informação adicional (Sim/Não). 

5. Idoneidade 

Alteração: Sim/Não 

5.1 - Alguma vez foi condenado, em Portugal ou no estrangeiro, em processo-crime? 

5.2 - Corre termos em algum tribunal, em Portugal ou no estrangeiro, processo-crime contra si? 

5.3 - Alguma vez foi condenado, no estrangeiro, em processo de contraordenação por factos rela-

cionados com o exercício das suas atividades profissionais na área financeira? 

5.4 - Corre termos junto de alguma autoridade administrativa, no estrangeiro, processo de con-

traordenação, por factos relacionados com o exercício das suas atividades profissionais na área 

financeira? 

5.5 - Alguma vez foi condenado, em Portugal ou no estrangeiro, pela prática de infrações às re-

gras legais ou regulamentares que regem a atividade de mediação de seguros ou de resseguros, 

bem como a atividade das empresas de seguros ou resseguros, das sociedades gestoras de fundos 

de pensões, das instituições de crédito, sociedades financeiras ou instituições financeiras, e o 

mercado de valores mobiliários? 

5.6 - Alguma vez uma sociedade por si dominada ou em que exercesse funções de administração 

ou fiscalização foi arguida em processo de contraordenação intentado pelo Banco de Portugal, 

CMVM ou Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões? 

5.7 - Alguma vez uma sociedade por si dominada ou em que exercesse funções de administração 

ou fiscalização foi condenada, em Portugal ou no estrangeiro, pela prática de infrações às regras 

legais ou regulamentares que regem a atividade de mediação de seguros ou de resseguros, bem 

como a atividade das empresas de seguros ou resseguros, das sociedades gestoras de fundos de 

pensões, das instituições de crédito, sociedades financeiras ou instituições financeiras, a atividade 

seguradora e o mercado de valores mobiliários? 

5.8 - Alguma vez foi declarado insolvente, em Portugal ou no estrangeiro? 

5.9 - Alguma vez foi declarada a insolvência, em Portugal ou no estrangeiro, de uma empresa por 

si dominada ou de que tenha sido membro do órgão de administração ou fiscalização? 

5.10 - Corre termos, em Portugal ou no estrangeiro, algum processo de insolvência contra si? 

5.11 - Corre termos, em Portugal ou no estrangeiro, algum processo de insolvência em relação a 

empresas por si dominadas ou anteriormente dominadas, ou em que exerça ou tenha exercido 

funções de administração ou fiscalização? 

5.12 - Alguma vez foi sancionado em processo disciplinar? 
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5.13 - Alguma vez sofreu sanção por violação de regras de conduta aplicáveis ao exercício da sua 

atividade profissional? 

5.14 - Alguma vez lhe foi recusado no estrangeiro, pelas autoridades de supervisão competentes, 

o registo do exercício de funções em instituição de crédito, sociedade financeira ou instituição 

financeira, empresa de seguros ou resseguros, mediador de seguros ou resseguros ou sociedade 

gestora de fundos de pensões ou outra entidade do sector financeiro? 

5.15 - Alguma vez, no estrangeiro, foi declarada a oposição das autoridades competentes a que 

tomasse ou mantivesse uma participação em instituição de crédito, sociedade financeira ou insti-

tuição financeira, empresa de seguros ou resseguros, mediador de seguros ou resseguros ou soci-

edade gestora de fundos de pensões ou outra entidade do sector financeiro? 

No caso de ter respondido afirmativamente a alguma das questões anteriores indique, conforme 

aplicável, os factos que motivaram a instauração do processo, o tipo de crime ou de ilícito, a data 

da condenação, a pena ou sanção aplicada, o tribunal ou entidade que o condenou ou sancionou, 

o tribunal ou entidade em que corre o processo, a fase do processo ou o seu desfecho, a denomi-

nação das empresas envolvidas em processo de insolvência, a natureza do domínio por si exerci-

do, as funções exercidas, o fundamento da recusa do registo ou da oposição à aquisição ou manu-

tenção de participação e, se considerar relevante, o seu ponto de vista sobre os factos em causa. 

6. Independência e incompatibilidades (membros independentes do órgão de administração e 

membros do órgão de fiscalização)  

6.1 - Está associado a qualquer grupo de interesses específicos na entidade ou encontra-se em 

alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão? Especifique. 

6.1.1 - É titular ou atua em nome ou por conta de titulares de participação qualificada igual ou 

superior a 2% do capital social da entidade? 

6.1.2 - Foi reeleito por mais de dois mandatos, de forma contínua ou intercalada?  

6.2 - Encontra-se em alguma das seguintes circunstâncias:  

6.2.1 - É beneficiário de vantagens particulares da entidade? Especifique. 

6.2.2 - É membro do órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de domí-

nio ou de grupo, nos termos dos artigos 481.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, 

com a entidade? 

6.2.3 - É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio com a enti-

dade? 

6.2.4 - De modo direto ou indireto, presta serviços ou mantém relação comercial significativa com 

a entidade ou sociedade que com esta se encontre, nos termos dos artigos 481.º e seguintes do 

Código das Sociedades Comerciais, em relação de domínio ou de grupo? Especifique. 

6.2.5 - Exerce funções em empresa concorrente, atuando em representação ou por conta desta, 

ou está por qualquer outra forma vinculado a interesses de empresa concorrente? Especifique. 

6.2.6 - É cônjuge, parente ou afim na linha reta ou até ao 3.º grau, inclusive, na linha colateral, de 

pessoas que se encontrem nalguma das circunstâncias mencionadas anteriormente? Especifique. 

7. Informação adicional: 

a) Indicação do ponto a que se refere a informação adicional; 

b) Informação.  
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8. Menções finais 

Os dados solicitados no presente questionário destinam-se à apreciação da idoneidade e qualifi-

cação profissional como membro do órgão de administração / fiscalização. 

O/A abaixo assinado(a) declara, sob compromisso de honra, que as informações acima prestadas 

correspondem à verdade, não tendo omitido quaisquer factos que possam relevar para o seu re-

gisto ou avaliação de idoneidade. 

Mais declara que está consciente de que a prestação de falsas declarações constitui fundamento 

para a recusa, cancelamento do registo ou oposição à sua designação como membro de órgão de 

administração ou fiscalização, sem prejuízo da eventual aplicação de eventuais sanções penais ou 

contraordenacionais. 

Compromete-se ainda a comunicar à CMVM, no prazo de quinze dias a contar da sua verificação, 

todos os factos suscetíveis de modificar alguma das respostas dadas ao presente questionário. 

Data e local 

Assinatura  

9. Identificação da entidade (preenchimento obrigatório): 

a) Indicação da entidade; 

b) Autoridade de supervisão em que a mesma está registada; 

c) Contactos (nome, cargo, morada, telefone, fax, correio eletrónico). 

Abonamos a idoneidade e comprovamos a qualificação profissional da pessoa cujo registo se re-

quer, para o desempenho das funções referidas no Ponto 3.1. 

Data e local 

Assinatura 

Informação adicional: Sim/Não 

Indicações de preenchimento 

1 - Menções introdutórias 

1.1 - Alteração do questionário: Nos casos de alteração do questionário de pessoa que já se en-

contra registada junto da CMVM, indique apenas as alterações à informação previamente presta-

da. 

1.2 - Alteração do questionário. Nos casos de recondução de pessoas para o mesmo cargo, indi-

que apenas no questionário as alterações à informação previamente prestada (i.e. período de 

exercício de funções).  

1.3 - Renovação do questionário. Tem-se em vista a obrigação de renovação periódica do questio-

nário, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 2.º do presente Regulamento.  

3 - Situação profissional 

3.1 - Cargo. Indique de forma sumária as funções concretas que irá efetivamente desempenhar. 

3.2 - Relação com outras instituições onde exerce funções. Caso aplicável, indique nomeadamen-

te as relações de participação entre as instituições referidas no questionário (se possível, em ter-

mos percentuais), se dependem da mesma empresa-mãe ou se existem acionistas ou sócios co-

muns com influência significativa. 
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3.3 - Atividade profissional não sujeita a registo no BdP, ASF ou CMVM. Consideram-se especial-

mente relevantes a atividade profissional no sector financeiro (não sujeita a registo no BdP, ASF 

ou CMVM), bem como o exercício de funções de administração noutras sociedades, em acumula-

ção com a atividade profissional ora sujeita a registo. 

5 - Idoneidade 

5.1 - Questões 5.1. e 5.2. – Crimes. São considerados especialmente relevantes os seguintes cri-

mes: furto, abuso de confiança, roubo, burla, extorsão, infidelidade, abuso de cartão de garantia 

ou de crédito, emissão de cheques sem provisão, usura, insolvência dolosa, insolvência negli-

gente, frustração de créditos, favorecimento de credores, apropriação ilegítima de bens do sector 

público ou cooperativo, administração danosa em unidade económica do sector público ou coo-

perativo, falsificação, falsidade, suborno, corrupção, branqueamento de capitais, receção não au-

torizada de depósitos ou outros fundos reembolsáveis, prática ilícita de atos ou operações de se-

guros, de resseguros ou de gestão de fundos de pensões, abuso de informação, manipulação do 

mercado de valores mobiliários, bem como os crimes previstos no Código das Sociedades Comer-

ciais e o crime de desobediência à CMVM. 

5.2 - Questões 5.1. e 5.2. – Crimes. Não são considerados relevantes os processos relativos à con-

dução de veículos. 

5.3 - Questões 5.3., 5.4. e 5.8. a 5.11. – Processos de contraordenação ou insolvência. A referência 

a processos de contraordenação ou insolvência abrange processos de natureza equivalente (i.e. 

processos de transgressão ou falência), instaurados ao abrigo de legislação nacional ou estrangei-

ra. 

5.4 - Questões 5.6., 5.7., 5.9. e 5.11. – Situações de domínio. A referência a situações de domínio 

é considerada independentemente do respetivo instrumento jurídico concreto. 

6 - Independência e incompatibilidades (membros independentes do órgão de administração e 

membros do órgão de fiscalização)  

Responder apenas em caso de exercício de funções como membro independente do órgão de 

administração, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do Regulamento (UE) n.º 909/2014, do Parla-

mento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, ou como membro do órgão de fiscaliza-

ção.  

7 - Informação adicional  

Indique (i) a informação solicitada no caso de ter respondido afirmativamente a alguma das ques-

tões enunciadas nos n.ºs 5 e 6, bem como (ii) outros aspetos que considere relevantes. 

8 - Menções finais 

A fotocópia simples do documento de identificação pode ser substituída por reconhecimento da 

assinatura. 

  
ANEXO II 

Informações Gerais 
Secção I 

Informação sobre o proposto adquirente 
A - Pessoas singulares 
1. Informação pessoal: 
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a) Nome completo; 
b) Data, local de nascimento e nacionalidade; 
c) Documento de identificação (tipo, número, data e local de emissão); 
d) Número de contribuinte e Código da Repartição de Finanças; 
e) Domicílio atual (morada, localidade, código postal, País); 
f)  Contactos (telefone, fax, correio eletrónico); 
g)  Habilitações académicas (instituição, formação, ano de obtenção). 
2. Experiência profissional 
2.1. Atividade profissional ou funções atualmente exercidas:  
a) Entidade(s);  
b) Ramo(s) de atividade;  
c) Cargo(s)/Funções;  
d) Data(s) de início do exercício de funções;  
e) Mandato(s) e data(s) prevista(s) para a cessação de funções;  
f) Registo(s) junto de autoridade de supervisão do sector financeiro; 
g) Exercício de funções de gestão corrente (Sim/Não);  
h) Relações entre as entidades onde exerce funções, caso aplicável (percentagens de capital soci-
al, direitos de voto ou outras relações). 
2.2. Experiência profissional anterior (no mínimo, últimos 10 anos): 
a) Entidade(s);  
b) Ramo(s) de atividade;  
c) Cargo(s)/Funções;  
d) Data(s) de início do exercício de funções;  
e) Mandato(s) e data(s) de cessação de funções;  
f) Registo(s) junto de autoridade de supervisão do sector financeiro [Sim(Qual)/Não]; 
g) Exercício de funções de gestão corrente (Sim/Não);  
3. Idoneidade  
Informação relativa ao proposto adquirente e a qualquer sociedade de que seja ou tenha sido 
membro do órgão de administração, ou por si dominada:  
3.1 - Alguma vez foi condenado, em Portugal ou no estrangeiro, em processo-crime  
3.2 - Alguma vez uma sociedade de que seja ou tenha sido administrador ou gerente, ou por si 
dominada, foi condenada, em Portugal ou no estrangeiro, em processo-crime?  
3.3 - Corre termos em algum tribunal, em Portugal ou no estrangeiro, processo-crime contra si? 
3.4 - Corre termos em algum tribunal, em Portugal ou no estrangeiro, processo-crime contra algu-
ma sociedade de que seja ou tenha sido administrador ou gerente, ou por si dominada? 
3.5 - Alguma vez foi condenado, no estrangeiro, em processo de contraordenação por factos rela-
cionados com o exercício das suas atividades profissionais na área financeira? 
3.6 - Corre termos junto de alguma autoridade administrativa, no estrangeiro, processo de con-
traordenação, por factos relacionados com o exercício das suas atividades profissionais na área 
financeira?   
3.7 - Alguma vez uma sociedade de que seja ou tenha sido administrador ou gerente, ou por si 
dominada, foi arguida em processo de contraordenação intentado pelo Banco de Portugal, CMVM 
ou Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, ou sujeita a investigações, inspe-
ções ou medidas corretivas por parte das referidas autoridades de supervisão? 
3.8 - Alguma vez foi condenado, em Portugal ou no estrangeiro, pela prática de infrações às re-
gras legais ou regulamentares que regem a atividade de mediação de seguros ou de resseguros, 
bem como a atividade das empresas de seguros ou resseguros, das sociedades gestoras de fundos 
de pensões, das instituições de crédito, sociedades financeiras ou instituições financeiras, e o 
mercado de valores mobiliários? 
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3.9 - Alguma vez uma sociedade de que seja ou tenha sido administrador ou gerente, ou por si 
dominada, foi condenada, em Portugal ou no estrangeiro, pela prática de infrações às regras le-
gais ou regulamentares que regem a atividade de mediação de seguros ou de resseguros, bem 
como a atividade das empresas de seguros ou resseguros, das sociedades gestoras de fundos de 
pensões, das instituições de crédito, sociedades financeiras ou instituições financeiras, a atividade 
seguradora e o mercado de valores mobiliários? 
3.10 - Alguma vez foi declarado insolvente, em Portugal ou no estrangeiro? 
3.11 - Alguma vez foi declarada a insolvência, em Portugal ou no estrangeiro, de uma sociedade 
de que seja ou tenha sido administrador ou gerente, ou por si dominada? 
3.12 - Corre termos, em Portugal ou no estrangeiro, algum processo de insolvência contra si? 
3.13 - Corre termos, em Portugal ou no estrangeiro, algum processo de insolvência contra socie-
dade de que seja ou tenha sido administrador ou gerente, ou por si dominada? 
3.14 - Alguma vez foi sancionado em processo disciplinar?  
3.15 - Alguma vez foi destituído do cargo de administrador, gerente ou de cargo equivalente no 
âmbito de uma relação fiduciária, ou recebeu uma proposta no sentido de renunciar a tais car-
gos? 
3.16 - Alguma vez sofreu sanção por violação de regras de conduta aplicáveis ao exercício da sua 
atividade profissional? 
3.17 - Alguma vez lhe foi recusado, cancelado ou revogado, no estrangeiro, pelas autoridades de 
supervisão competentes, o registo do exercício de funções em instituição de crédito, sociedade 
financeira ou instituição financeira, empresa de seguros ou resseguros, mediador de seguros ou 
resseguros ou sociedade gestora de fundos de pensões ou outra entidade do sector financeiro? 
3.18 - Alguma vez, no estrangeiro, foi efetuada por outra autoridade de supervisão, uma avaliação 
sobre a sua idoneidade, na qualidade de proposto adquirente ou de membro do órgão de admi-
nistração de uma instituição financeira?      
3.19 - Alguma vez lhe foram recusados, cancelados ou revogados o registo, autorização, admissão 
ou licença para o exercício de uma atividade comercial, empresarial ou profissional, ou alguma 
vez foi inibido de tal exercício, em Portugal ou no estrangeiro, pelas autoridades administrativas 
competentes? 
3.20 - Alguma vez, em Portugal ou no estrangeiro, foi efetuada por outra autoridade competente, 
no âmbito de um sector não financeiro, uma avaliação sobre a sua idoneidade?    
No caso de ter respondido afirmativamente a alguma das questões anteriores indique, conforme 
aplicável, os factos que motivaram a instauração do processo, o tipo de crime ou de ilícito, a data 
da condenação, a pena ou sanção aplicada, o tribunal ou entidade que o condenou ou sancionou, 
o tribunal ou entidade em que corre o processo, a fase do processo ou o seu desfecho, a denomi-
nação das empresas envolvidas em processo de insolvência, a natureza do domínio por si exerci-
do, as funções exercidas, o fundamento da recusa, cancelamento ou revogação do registo, autori-
zação, admissão ou licença, a identificação da autoridade competente que realizou a anterior ava-
liação sobre a sua idoneidade (apresentando o documento comprovativo do resultado dessa ava-
liação) e, se considerar relevante, o seu ponto de vista sobre os factos em causa. 
 Indicações de preenchimento 
Pontos 3.1. a 3.4. – Crimes. São considerados especialmente relevantes os seguintes crimes: furto, 
abuso de confiança, roubo, burla, extorsão, infidelidade, abuso de cartão de garantia ou de crédi-
to, emissão de cheques sem provisão, usura, insolvência dolosa, insolvência negligente, frustração 
de créditos, favorecimento de credores, apropriação ilegítima de bens do sector público ou coo-
perativo, administração danosa em unidade económica do sector público ou cooperativo, falsifi-
cação, falsidade, suborno, corrupção, branqueamento de capitais, receção não autorizada de de-
pósitos ou outros fundos reembolsáveis, prática ilícita de atos ou operações de seguros, de resse-
guros ou de gestão de fundos de pensões, abuso de informação, manipulação do mercado de va-
lores mobiliários, bem como os crimes previstos no Código das Sociedades Comerciais e o crime 
de desobediência à CMVM. Não são considerados relevantes os processos relativos à condução 
de veículos. 
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Pontos 3.5., 3.6., 3.7., 3.10. a 3.13. – Processos de contraordenação ou insolvência. A referência a 
processos de contraordenação ou insolvência abrange processos de natureza equivalente 
(designadamente, processos de transgressão ou falência), instaurados ao abrigo de legislação na-
cional ou estrangeira. 
Situações de domínio. A referência a situações de domínio é considerada independentemente do 
respetivo instrumento jurídico concreto. 
4. Informação financeira: 
a) Informação detalhada sobre a situação e solidez financeira do proposto adquirente, designada-
mente indicação das suas fontes de rendimento, ativo e passivo, ónus e garantias;  
b) Informação financeira, incluindo avaliações de risco e relatórios e contas, sobre as sociedades 
dominadas pelo proposto adquirente ou de que este seja membro do órgão de administração e, 
caso existam, avaliações de risco e relatórios e contas sobre o proposto adquirente. 
5. Conflitos de interesse 
Descrição dos interesses ou relações financeiras, designadamente operações de crédito, garantias 
ou ónus, e não financeiras, incluindo relações familiares, do proposto adquirente com: 
a) Atuais acionistas da entidade participada ou outras pessoas com direitos de voto na entidade 
participada; 
b) Membros do órgão de administração ou diretores de topo da entidade participada; 
c) A entidade participada e o grupo em que a mesma se integra;  
d) Quaisquer outros interesses ou atividades do proposto adquirente de que possam resultar con-
flitos de interesse com os da entidade participada e possíveis soluções para a resolução de tais 
conflitos de interesse. 
B - Pessoas coletivas 
1. Identificação e atividades: 
a) Firma ou denominação social e, caso exista, outra denominação pela qual seja conhecida; 
b) Número de identificação de pessoa coletiva;  
c) Morada da sede (morada, localidade, código postal, País); 
d) Contactos (morada, telefone, fax, correio eletrónico); 
e) Código de acesso à Certidão Permanente, certidão do registo comercial com o teor de todas as 
inscrições em vigor ou documento equivalente emitido pelo país de origem; 
f) Informação atualizada sobre as atividades da pessoa coletiva. 
2. Estrutura societária:  
2.1 - Estrutura acionista do proposto adquirente, com identificação de todos os acionistas com 
uma influência significativa e as respetivas percentagens de capital e de direitos de voto;  
2.2 - Informação sobre acordos parassociais (juntar cópia);  
2.3 - Caso o proposto adquirente faça parte de um grupo (enquanto filial ou empresa-mãe): 
a) Organograma completo da respetiva estrutura societária;  
b) Informação sobre as percentagens de capital e de direitos de voto dos respetivos acionistas; 
c) Informação sobre as atividades atualmente desenvolvidas pelo grupo; e  
d) Identificação da(s) instituição(ões) supervisionada(s) no âmbito do grupo e das respetivas auto-
ridades de supervisão;  
2.4 - Identificação das pessoas singulares que, em última instância, detêm ou controlam o propos-
to adquirente e/ou por conta de quem é realizada a aquisição. 
3. Identificação e qualificação profissional dos membros do órgão de administração da pessoa 
coletiva   
Informação relativa a cada um dos membros do órgão de administração da pessoa coletiva:  
3.1 - Nome completo; 
3.2 - Habilitações académicas (Instituição, Formação, Ano de obtenção);   
3.3 - Atividade profissional ou funções atualmente exercidas:  
a) Entidade(s);  
b) Ramo(s) de atividade;  
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c) Cargo(s)/Funções;  
d) Registo(s) junto de autoridade de supervisão do sector financeiro [Sim(Qual)/Não];  
e) Data(s) de início do exercício de funções;  
f) Mandato(s) e data(s) prevista(s) para a cessação de funções;  
g) Exercício de funções de gestão corrente (Sim/Não);  
h) Relações entre as entidades onde exerce funções, caso aplicável. 
3.4 - Experiência profissional anterior (pelo menos, últimos 10 anos): 
a) Entidade(s);  
b) Ramo(s) de atividade;  
c) Cargo(s)/Funções;  
d) Registo(s) junto de autoridade de supervisão do sector financeiro [Sim(Qual)/Não];  
e) Data(s) de início do exercício de funções;  
f) Mandato(s) e data(s) de cessação de funções;  
g) Exercício de funções de gestão corrente (Sim/Não);  
4. Idoneidade 
Informação relativa ao proposto adquirente, a qualquer membro do respetivo órgão de adminis-
tração e a qualquer sociedade por si dominada:  
4.1 - Alguma vez foi condenado(a), em Portugal ou no estrangeiro, em processo-crime? 
4.2 - Corre termos em algum tribunal, em Portugal ou no estrangeiro, processo-crime contra o 
proposto adquirente, pessoa que o dirija efetivamente ou sociedade por si dominada? 
4.3 - Alguma vez foi condenado(a), no estrangeiro, em processo de contraordenação por factos 
relacionados com o exercício das suas atividades profissionais na área financeira? 
4.4 - Corre termos junto de alguma autoridade administrativa, no estrangeiro, processo de con-
traordenação, por factos relacionados com o exercício das suas atividades profissionais na área 
financeira?   
4.5 - Alguma vez foi condenado(a), em Portugal ou no estrangeiro, pela prática de infrações às 
regras legais ou regulamentares que regem a atividade de mediação de seguros ou de resseguros, 
bem como a atividade das empresas de seguros ou resseguros, das sociedades gestoras de fundos 
de pensões, das instituições de crédito, sociedades financeiras ou instituições financeiras, e o 
mercado de valores mobiliários?  
4.6 - Alguma vez foi declarado(a) insolvente, em Portugal ou no estrangeiro? 
4.7 - Corre termos, em Portugal ou no estrangeiro, algum processo de insolvência contra o pro-
posto adquirente, pessoa que o dirige efetivamente ou sociedade por si dominada? 
4.8 - Alguma vez sofreu sanção por violação de regras de conduta aplicáveis ao exercício da sua 
atividade profissional? 
4.9 - Alguma vez lhe foram recusados, cancelados ou revogados o registo, autorização, admissão 
ou licença para o exercício de uma atividade comercial, empresarial ou profissional, ou alguma 
vez foi inibido(a) de tal exercício, no estrangeiro, pelas autoridades competentes? 
4.10 - Alguma vez, no estrangeiro, foi efetuada por outra autoridade de supervisão uma avaliação 
sobre a sua idoneidade, na qualidade de proposto adquirente ou de membro do órgão de admi-
nistração de uma instituição financeira?     
4.11 - Alguma vez, em Portugal ou no estrangeiro, foi efetuada por outra autoridade competente, 
no âmbito de um sector não financeiro, uma avaliação sobre a sua idoneidade?    
No caso de ter respondido afirmativamente a alguma das questões anteriores indique, conforme 
aplicável, os factos que motivaram a instauração do processo, o tipo de crime ou de ilícito, a data 
da condenação, a pena ou sanção aplicada, o tribunal ou entidade que o condenou ou sancionou, 
o tribunal ou entidade em que corre o processo, a fase do processo ou o seu desfecho, a denomi-
nação das empresas envolvidas em processo de insolvência, a natureza do domínio por si exerci-
do, as funções exercidas, o fundamento da recusa, cancelamento ou revogação do registo, autori-
zação, admissão ou licença, a identificação da autoridade competente que realizou a anterior ava-
liação sobre a sua idoneidade (apresentando o documento comprovativo do resultado dessa ava-
liação) e, se considerar relevante, o seu ponto de vista sobre os factos em causa. 
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Indicações de preenchimento  
Pontos 4.1. e 4.2. – Crimes. São considerados especialmente relevantes os seguintes crimes: furto, 
abuso de confiança, roubo, burla, extorsão, infidelidade, abuso de cartão de garantia ou de crédi-
to, emissão de cheques sem provisão, usura, insolvência dolosa, insolvência negligente, frustração 
de créditos, favorecimento de credores, apropriação ilegítima de bens do sector público ou coo-
perativo, administração danosa em unidade económica do sector público ou cooperativo, falsifi-
cação, falsidade, suborno, corrupção, branqueamento de capitais, receção não autorizada de de-
pósitos ou outros fundos reembolsáveis, prática ilícita de atos ou operações de seguros, de resse-
guros ou de gestão de fundos de pensões, abuso de informação, manipulação do mercado de va-
lores mobiliários, bem como os crimes previstos no Código das Sociedades Comerciais e o crime 
de desobediência à CMVM. Não são considerados relevantes os processos relativos à condução 
de veículos. 
Pontos 4.3., 4.4., 4.6. e 4.7. – Processos de contraordenação ou insolvência. A referência a proces-
sos de contraordenação ou insolvência abrange processos de natureza equivalente 
(designadamente, processos de transgressão ou falência), instaurados ao abrigo de legislação na-
cional ou estrangeira. 
Situações de domínio. A referência a situações de domínio é considerada independentemente do 
respetivo instrumento jurídico concreto.  
5. Informação financeira: 
5.1 - Demonstrações financeiras relativas aos três últimos exercícios, independentemente da di-
mensão do proposto adquirente, certificadas, se exigível, por revisor oficial de contas, incluindo:  
a) Balanço;  
b) Conta de proveitos e custos/Conta de apuramento de resultados; 
c) Relatórios anuais, anexos financeiros e todos os restantes documentos depositados junto da 
Conservatória do Registo Comercial;  
5.2 - Informação sobre a avaliação de risco de crédito do proposto adquirente e do seu grupo; 
5.3 - Descrição dos interesses ou relações financeiras, designadamente operações de crédito, ga-
rantias ou ónus, e não financeiras, incluindo a existência de acionistas ou administradores co-
muns, do proposto adquirente com: 
a) Atuais acionistas da entidade participada ou outras pessoas com direitos de voto na entidade 
participada; 
b) Membros do órgão de administração ou diretores de topo da entidade participada; 
c) A entidade participada e o grupo em que a mesma se integra;  
5.4 – Informação sobre quaisquer outros interesses ou atividades do proposto adquirente de que 
possam resultar conflitos de interesse com os da entidade participada de aquisição e possíveis 
soluções para a resolução de tais conflitos de interesse. 

 

Secção II 
Informação sobre a aquisição 

1. Descrição do projeto de aquisição ou de aumento de participação qualificada, incluindo: 
1.1 - Identificação da entidade participada; 
1.2 - Objetivo da aquisição (investimento financeiro estratégico, investimento para carteira de 
negociação própria, ou outro(s)); 
1.3 - Identificação das ações da entidade financeira participada detidas pelo proposto adquirente 
antes e depois da operação: (i) número; (ii) tipo (ordinárias ou de qualquer outro tipo); (iii) per-
centagem que representa no capital social e, se diferente, dos direitos de voto; (iv) valor nominal 
expresso em euros;  
1.4 - Informação sobre qualquer ação concertada com terceiros, designadamente contribuição de 
terceiros para o financiamento, formas de participação nos acordos de financiamento e futuro 
regime organizacional;  
1.5 – Caso existam, contrato-promessa de compra e venda relativo à operação projetada e acor-
dos parassociais previstos com outros acionistas relativos à entidade financeira participada. 

CMVM | Regulamentos 

B o l e t i m  
Mensal da CMVM 

45 



 

 

Secção III  
Informação sobre o financiamento da aquisição 

Conforme aplicável:  
1 - Informação detalhada sobre a utilização de recursos financeiros próprios e a sua origem, 
acompanhada do respetivo documento comprovativo ou declaração assinada.  
2 - Informação detalhada sobre o acesso a fontes de capital e mercados financeiros e sobre a 
aquisição de crédito para a compra de ações.  
3 - Informação sobre o recurso a empréstimos contraídos junto do sistema bancário (incluindo, 
emissão de instrumentos financeiros) ou a qualquer tipo de relação financeira com outros acionis-
tas da entidade (incluindo vencimentos, prazos, ónus e garantias).   
4 - Informação sobre os ativos do proposto adquirente ou da entidade financeira participada que 
irão ser vendidos a curto prazo (condições de venda, cálculo do preço e informação detalhada 
sobre as respetivas características). 
5 - Informação sobre os meios utilizados para a transferência de fundos. 

 
ANEXO III 

Informação adicional relacionada com a participação qualificada e de controlo 
 

Secção I 
Participação de controlo 

1 – No caso de proposta de aquisição de participação de controlo, o proposto adquirente deve 
entregar um plano de negócios que contenha informações sobre o plano de desenvolvimento es-
tratégico relacionado com a aquisição, projeções e detalhes relativos às principais alterações a 
introduzir na CSD. 
2 - O proposto adquirente deve facultar os seguintes elementos: 
2.1 - Plano de desenvolvimento estratégico, com a indicação, em termos gerais, dos principais 
objetivos da aquisição e dos meios principais para os atingir, incluindo: 
a) As razões que motivaram a aquisição; 
b) Os objetivos financeiros a médio prazo (rendibilidade, rácio custo-benefício, dividendos por 
ação, entre outros), 
c) As principais sinergias que serão atingidas com a aquisição da CSD; 
d) As possíveis mudanças de atividades/produtos/clientes-alvo e a possível reafectação de fun-
dos/recursos previstas no âmbito da CSD; 
e) Formas de inclusão e integração da CSD na estrutura de grupo do proposto adquirente, incluin-
do a descrição das principais sinergias que se procurarão atingir com outras empresas do grupo, 
bem como uma descrição das políticas que regem as relações intra-grupo.  
2.2 - Contas previsionais relativas à CSD, numa base individual e consolidada, por um período de 3 
anos, incluindo: 
a) Uma previsão do balanço e da conta de proveitos e custos; 
b) Uma previsão dos rácios prudenciais aplicáveis; 
c) Informação sobre o nível de exposição aos riscos (de crédito, de mercado, operacional, entre 
outros); e 
d) Operações intra-grupo previsionais. 
2.3 - O impacto da aquisição no governo societário e na estrutura organizacional geral da CSD, 
incluindo eventuais alterações: 
a) Na composição e deveres da administração e nas principais comissões criadas no seu seio 
(comissão executiva, comissão de risco, comissão de auditoria, entre outras), especificando, para 
cada membro do órgão de administração a designar em resultado da aquisição, os elementos re-
lativos à respetiva qualificação profissional e idoneidade previstos nos pontos 3. e 4. da Secção I-B 
do Anexo III do presente Regulamento; 
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b) Nos procedimentos administrativos e contabilísticos e no controlo interno: principais altera-
ções nos processos e sistemas relacionados com contabilidade, auditoria, controlo interno e com-
pliance (incluindo procedimentos relativos à prevenção do branqueamento de capitais), incluindo 
a nomeação de pessoas com funções-chave (gestão de riscos, auditoria interna e compliance, en-
tre outras); 
c) Na arquitetura essencial de infraestruturas, tecnologias e sistemas de informação, designada-
mente qualquer alteração na política de subcontratação, os fluxogramas de dados, os principais 
programas informáticos utilizados (sejam desenvolvidos interna ou externamente), os dados es-
senciais e os procedimentos e ferramentas de segurança dos sistemas (back-ups, plano de conti-
nuidade, controlo da informação, entre outros); e 
d) Nas políticas relativas à subcontratação (áreas em causa, seleção de prestadores de serviços, 
entre outros) e os respetivos direitos e obrigações das partes, tal como contratualmente estabele-
cidos (designadamente, questões relacionadas com auditoria e qualidade dos serviços do presta-
dor).  

Secção II 
Participação qualificada 

No caso de comunicação subsequente de participação qualificada, o adquirente deve entregar um 
documento sobre orientações estratégicas. 
A - Participação qualificada inferior a 20% 
O documento sobre orientações estratégicas deve conter a seguinte informação: 
1 - A política do adquirente relativa à aquisição sobre: 
a) O período pelo qual pretende manter a sua participação após a aquisição; 
b) Qualquer intenção de aumentar, reduzir ou manter o nível da sua participação num futuro pre-
visível; 
2 - Indicação das intenções do adquirente relativamente à CSD, em particular se pretende ser ati-
vo como acionista minoritário e as razões para tal atuação; 
3 - Informação sobre a capacidade financeira e predisposição do adquirente para apoiar a CSD 
com fundos próprios adicionais, caso se revelem necessários para o exercício das suas atividades 
ou em caso de dificuldades financeiras.   
B - Participação qualificada entre 20% e 50% 
Deve ser facultada, de forma mais detalhada, a informação mencionada na Secção II-A supra, in-
cluindo: 
1 - Informação detalhada sobre a influência que o adquirente pretende exercer na situação finan-
ceira (incluindo na política de dividendos), nos desenvolvimentos estratégicos e na alocação de 
recursos da CSD; 
2. Descrição das intenções e expectativas, a médio prazo, do adquirente em relação à CSD, abran-
gendo todos os elementos referidos no ponto 2.1 da Secção I quanto ao plano de negócios.» 

Capítulo IV 
Alterações aos Regulamentos da CMVM n.º 14/2000, n.º 4/2007 e n.º 5/2007 

  
Artigo 10.º 

Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 14/2000 
São alterados os artigos 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 13.º, 14.º, 21.º, 24.º, 30.º, 32.º, 33.º, 36.º, 37.º, 38.º, 
40.º e 44.º, e o artigo 1.º do Anexo I do Regulamento da CMVM n.º 14/2000, que passam a ter a 
seguinte redação:  

«Artigo 2.º 
[…] 

1. São participantes comuns nos sistemas as entidades de controlo, as entidades de custódia e as 
entidades emitentes, sendo as duas primeiras funções exercidas por uma só entidade no caso de 
registo num único intermediário financeiro. 
2. […]: 
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a) […]; 
b) a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E.; 
c) […]; 
d) as entidades gestoras de mercados regulamentados e de sistemas de negociação multilateral 
ou organizado; 
e) […]. 
3. […]. 

Artigo 3.º 
[…] 

1. São contas comuns as contas de emissão e as contas individualizadas, bem como, nos sistemas 
centralizados, as contas globais. 
2. […]. 
3. […]. 

Artigo 5.º 
[…] 

1. […]. 
2. Se tiver sido pedida a admissão à negociação dos valores mobiliários em mercado regulamenta-
do ou a seleção para negociação em sistema de negociação multilateral ou organizado, os atos 
previstos no número anterior devem ser emitidos em tempo útil por forma a que o seu registo na 
CMVM seja anterior ao início da negociação dos valores.  

Artigo 6.º 
[…] 

1. […]. 
2. […]: 
a) […]; 
b) […]; 
c) […]; 
d) […]; 
e) a abertura e a movimentação das contas de controlo da emissão e, nos sistemas centralizados, 
das contas globais das entidades de custódia. 

Artigo 7.º 
[…] 

1. […]. 
2. […]. 
3. […]: 
a) […]; 
b) nos sistemas centralizados, a abertura e movimentação das contas globais correspondentes ao 
somatório dos valores mobiliários inscritos nas contas individualizadas; 
c) […]; 
d) […]. 

Artigo 13.º 
[…] 

1. […]: 
a) os valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado ou selecionados 
para negociação em sistemas de negociação multilateral ou organizado e neles livremente nego-
ciáveis dos não admitidos ou neles não livremente negociáveis; 
b) […]; 
c) […]; 
d) […]; 
e) […]; 
f) […]. 
2. […]. 
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Artigo 14.º 
[…] 

A informação constante das contas e dos demais documentos é conservada durante 10 anos a 
contar do seu cancelamento definitivo. 

Artigo 21.º 
[…] 

1. Os registos em conta individualizada que resultem de transferências em consequência de ope-
rações em mercado regulamentado ou em sistema de negociação multilateral ou organizado são 
feitos imediatamente após a liquidação física das operações. 
2. […]. 
3. […]. 
4. […]. 
5. […]. 
6. […]. 

Artigo 24.º 
[…] 

1. […]. 
2. […]. 
3. O prazo de entrega dos títulos, a identificação das entidades que os podem receber e a conse-
quência prevista no n.º 3 do artigo 50º do Código dos Valores Mobiliários da não entrega dos títu-
los no prazo fixado, são publicados com, pelo menos, 15 dias de antecedência em relação ao ter-
mo daquele prazo: 
a) no sítio da Internet do emitente, se existir; 
b) no Portal do Ministério da Justiça, em Publicações on-line de Atos Societários (http://
publicacoes.mj.pt/); e  
c) no sítio da internet das plataformas de negociação em que sejam negociados.  
4. […]. 
5. A abertura das contas individualizadas apenas pode ocorrer no primeiro dia útil após o prazo do 
n.º 3 e na medida em que a entidade de controlo tenha verificado as comunicações referidas no 
número anterior, abrindo as contas globais correspondentes tratando-se de valores mobiliários 
integrados em sistema centralizado. 
6. Findo o prazo do n.º 3, sempre que não houver conversão de todos os valores mobiliários, a 
entidade emitente abre contas bancárias especiais destinadas ao crédito das remunerações gera-
das pelos valores mobiliários não convertidos. 
7. […]. 

Artigo 27.º 
[…] 

Até ao fim do último dia útil anterior ao início do período do pagamento em dinheiro ou da entre-
ga de valores mobiliários decorrente do exercício dos direitos pode proceder-se à interrupção téc-
nica do sistema quanto a estes mesmos direitos salvo se as regras do sistema consagrarem proce-
dimentos alternativos.  

Artigo 30.º 
[…] 

1. […]: 
a) […]; 
b) as relações que as entidades emitentes solicitem, periódica ou esporadicamente, contendo a 
identificação dos titulares ou de outros beneficiários e da quantidade dos mesmos que cada um 
detenha; 
c) […]. 
2. […]. 
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3. As entidades de controlo comunicam imediatamente às entidades gestoras de mercado regula-
mentado ou de sistema de negociação multilateral ou organizado as medidas adotadas que afe-
tem a circulação dos valores mobiliários neles negociados. 

Artigo 32.º 
[…] 

A entidade gestora emite regras, registadas previamente na CMVM e publicadas no seu sítio da 
internet, regendo os procedimentos operacionais e de segurança necessários ao adequado funci-
onamento do sistema de registo. 

Artigo 33.º 
[…] 

1. […]. 
2. […]:  
a) […]; 
b) é objeto de publicação no sítio da internet da entidade gestora. 
3. […]. 
4. […]. 
5. […]. 
6. […]. 

Artigo 36.º 
[…] 

1. […]. 
2. […]. 
3. A inscrição da emissão é requerida dentro de um prazo definido pela entidade gestora após a 
comunicação da decisão de admissão ao mercado regulamentado ou de seleção para negociação 
em sistema de negociação multilateral ou organizado. 

Artigo 37.º 
[…] 

1. […]. 
2. A exclusão do sistema de registo centralizado apenas pode ocorrer depois de tornada definitiva 
a decisão de exclusão do mercado regulamentado ou do sistema de negociação multilateral ou 
organizado em que são negociados os valores mobiliários. 
3. A transferência para outro sistema centralizado implica a interrupção da negociação em merca-
do regulamentado ou em sistema de negociação multilateral ou organizado antes do início do 
cancelamento das contas individualizadas, definido pela entidade gestora de origem e a consuma-
ção da transferência. 

Artigo 38.º 
[…] 

1. Pode ser interrompida a negociação numa plataforma de negociação dos valores titulados a 
converter, pelo período igual ao fixado para a liquidação de operações nessa plataforma de nego-
ciação, antecedendo o termo do prazo fixado pela entidade emitente para a conversão. 
 2. Se os valores mobiliários forem negociados em mais de uma plataforma de negociação o prazo 
mencionado no número anterior é o maior prazo de liquidação aplicável. 
3. […]. 

Artigo 40.º 
[…] 

1. O preçário da entidade gestora, bem como as suas alterações, é comunicado à CMVM até cinco 
dias antes da sua aplicação, sendo publicado no sítio da internet da entidade gestora. 
2. Não são cobradas nem informadas comissões em contradição com as comunicadas e publica-
das nos termos do número anterior. 
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Artigo 44.º 
[…] 

1. […]. 
2. […]. 
3 […]. 
4. […]. 
5. Para além das situações previstas nos números 2 e 3 do artigo 19º, a emissão pode ser excluída 
do sistema a pedido a entidade emitente desde que os valores mobiliários não se encontrem ad-
mitidos em mercado regulamentado ou selecionados para negociação em sistema de negociação 
multilateral ou organizado. 

Anexo I 
[…] 

Artigo 1.º 
[…] 

1. […]. 
2. […]: 
a) […]; 
b) as entidades gestoras de mercados regulamentados, de sistemas de negociação multilateral ou 
organizado. 
3. […].» 

Artigo 11.º  
Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 4/2007  

É alterado o artigo 1.º do Regulamento da CMVM n.º 4/2007, que passa a ter a seguinte redação:  
«Artigo 1.º 

[…] 
1. […]. 
2. […]. 
3. O presente regulamento não é aplicável às centrais de valores mobiliários, sujeitas ao Regula-
mento (UE) n.º 909/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho, relativo à me-
lhoria da liquidação de valores mobiliários na União Europeia e às centrais de valores mobiliários, 
aos atos delegados e atos de execução que o desenvolvem, e ao regime jurídico das centrais de 
valores mobiliários, aprovado pela Lei n.º 35/2018, de 20 de julho.» 

 

Artigo 12.º 
Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 5/2007 

São alterados os artigos 1.º, 4.º, 5.º, 12.º e 13.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2007, alterado 
pelo Regulamento da CMVM 1/2015, que passam a ter a seguinte redação:  

«Artigo 1.º 
[…] 

1. […]. 
2. […]. 
3. […]. 
4. […]. 
5. O presente regulamento aplica-se às centrais de valores mobiliários, no que tenha que ver com 
sistemas de liquidação, com exceção do disposto nos artigos 3.º, 4.º e 5.º, nos números 3 e 4 do 
artigo 6.º e nos artigos 7.º, 11.º, 12.º, 13.º, 17.º, 20.º e 21.º. 

Artigo 4.º 
[…] 

1. […]: 
a) [Revogado]; 
b) […]; 
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c) Contraparte central quando esteja em causa a liquidação de posições que envolvam instrumen-
tos financeiros previstos nas alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 2.º do Código dos Valores Mobiliá-
rios ou quando tal intervenção seja obrigatória, designadamente nos termos do Regulamento 
(UE) n.º 648/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, e respetivos 
atos delegados e atos de execução;  
d) […]; 
e) […]. 
2. […]: 
a) [Revogado]; 
b) […]; 
c) […]; 
d) […]. 

Artigo 5.º 
[…] 

1. […]. 
2. […]: 
a) A transmissão pelos participantes ao sistema de liquidação, diretamente ou através do sistema 
de compensação ou de contraparte central, da informação necessária à liquidação das operações 
realizadas no âmbito do seu sistema;  
b) A transmissão ao sistema de liquidação das posições líquidas dos participantes do sistema que 
forem calculadas pelo sistema de compensação, a partir da informação fornecida pelos partici-
pantes; 
c) […]. 
d) […].  

Artigo 12.º 
[…] 

1. [Revogado]. 
2. […]. 
3. […]. 

Artigo 13.º 
[…] 

1. […]. 
2. O recurso aos procedimentos a que se refere o n.º 1 é feito de acordo com a ordem estabeleci-
da nas regras do sistema, tendo em conta o tipo de operações e a existência de entidade que as-
suma a posição de contraparte central. 
3. […]. 

4. […].» 
 

Capítulo V 
Disposições finais  

 
Artigo 13.º  

Norma revogatória 
São revogados: 
a) O artigo 35.º do Regulamento da CMVM n.º 14/2000; 
b) A alínea a) do número 1 do artigo 4.º, as alíneas a) e b) do número 2 do artigo 5.º, os artigos 8.º 
e 10.º e o número 1 do artigo 12.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2007. 

 
 

CMVM | Regulamentos 

B o l e t i m  
Mensal da CMVM 

52 



 

 

Artigo 14.º  
Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
  
 
Lisboa, 30 de outubro de 2018 – A Presidente do Conselho de Administração, Gabriela Figueiredo 
Dias – A Vice-Presidente do Conselho de Administração, Filomena Pereira de Oliveira 
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Consulta pública da ESMA  

sobre futuras Orientações para o reporte dos fundos do mercado monetário  

às autoridades nacionais  

 

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), da qual a Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) é membro, submeteu a consulta pública, uma proposta 

de Orientações relativas ao reporte às autoridades competentes ao abrigo do Artigo 37 do Regu-

lamento dos Fundos do Mercado Monetário. 

  

Documento em consulta 

Proposta de Orientações relativas ao reporte às autoridades competentes ao abrigo do Artigo 37 

do Regulamento dos Fundos do Mercado Monetário  

 

A consulta decorre até ao dia 14 de fevereiro de 2019.   

 

Documentos complementares 

Comunicado 

Os comentários podem ser submetidos através do formulário disponível no site da ESMA 

(www.esma.europa.eu) 
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Indicadores mensais do mercado de capitais português 

novembro de 2018 

 

Em novembro, o índice PSI-20 encerrou nos 4.914,14 pontos, menos 2,3% do que em outubro e 

menos 8,4 % do que no período homólogo de 2017. A EDP (13,39%), a Galp (12,71%) e o BCP 

(11,48%) foram os emitentes com maior representatividade no índice.   

 

A volatilidade do índice foi de 10,41%, abaixo dos 14,37% fixados no mês anterior e acima dos 

8,79% registados em igual período do ano passado.  

 

O valor das transações efetuadas no mercado secundário a contado totalizou 1.811,6 milhões de 

euros, menos 134,0 milhões (6,9%) do que em outubro e menos 2.073,7 milhões (53,4%) do que 

em novembro de 2017. Na Euronext Lisbon, o volume de transações situou-se em 1.767,7 milhões 

de euros, o que representa uma descida mensal de 6,9% homóloga de 53,2%. 

 

No MTS Portugal, o volume transacionado sobre títulos de dívida totalizou 9.804,0 milhões de 

euros em novembro, o que representa um decréscimo mensal de 25,5%, com as transações sobre 

Obrigações do Tesouro a recuarem 11,5%, enquanto sobre Bilhetes do Tesouro desceram 41,2%.  

 

A capitalização bolsista da Euronext Lisbon totalizou 196.566,6 milhões de euros, menos 1.308,6 

milhões (0,7%) do que no mês anterior e menos 31,3% do que no período homólogo. O segmento 

acionista desceu 3,7% para 57.954,3 milhões de euros, enquanto o segmento obrigacionista subiu 

0,6% para 135.564,8 milhões de euros.   

 

O valor sob gestão dos organismos de investimento coletivo em valores mobiliários e fundos de 

investimento alternativo caiu 1,9% em outubro face a setembro, para 11.602,7 milhões de euros. 

Nos fundos de investimento imobiliário e fundos especiais de investimento imobiliário o montan-

te sob gestão decresceu 0,6% para 10.778,2 milhões de euros. 
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Indicadores mensais de receção de ordens 

outubro de 2018 

 

Em outubro de 2018, o valor das ordens sobre instrumentos financeiros recebidas pelos interme-

diários financeiros registados na CMVM totalizou 5.750,7 milhões de euros, menos 22,8% do que 

em setembro. Desde o início do ano, este indicador caiu 21,8% face a igual período do ano passa-

do.   

 

O valor mensal diminuiu nos instrumentos financeiros de dívida pública e de dívida privada, res-

petivamente, 13% para 3.017,7 milhões de euros e 39% para 889,6 milhões. Nas ordens relativas 

a ações, o valor caiu 43% para 1.134,8 milhões de euros. 

 

O Santander Totta teve a maior quota de mercado nas transações sobre ações (12,1%), seguindo-

se o BCP (11,6%) e o BIG (11,5%). Na dívida (pública e privada), a maior quota pertenceu ao Banco 

LJ Carregosa (61,6%), seguindo-se o Novo Banco (18,0%) e a Intermoney Valores (7,6%).  

 

O valor das ordens sobre instrumentos financeiros derivados diminuiu 12,2% face ao mês ante-

rior, para 7.583,8 milhões de euros, enquanto o número de contratos negociados aumentou 

71,7%.  

 

Os CFDs foram o instrumento financeiro mais negociado no mercado de derivados (85,5% do to-

tal), tendo as transações crescido 129,7% em relação a setembro. As transações sobre futuros 

desceram 82,1%. 

 

No mesmo período, o valor das ordens de residentes registou uma descida mensal de 17,7% e o 

das ordens de não residentes diminuiu 27,1%. 

 

Quanto ao mercado de execução, 29,1% foram executadas fora de mercado, 12,6% nos mercados 

internacionais, 11,4% nos mercados regulamentados nacionais e 46,9% foram internalizadas.  

 

Estados Unidos, Espanha e França foram os três principais destinos das ordens executadas sobre 

ações fora de Portugal, enquanto o Reino Unido, a Irlanda e a Alemanha foram o principal destino 

das ordens sobre títulos de dívida.  
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Indicadores mensais dos fundos de investimento mobiliário 

Outubro de 2018 

 

Em outubro de 2018, o valor sob gestão dos organismos de investimento coletivo em valores mo-

biliários (OICVM) totalizou 10.802,1 milhões de euros, menos 219 milhões euros do que em se-

tembro. Nos organismos de investimento alternativo (OIA), o valor mensal sob gestão decresceu 

1,0% para 800,5 milhões de euros. 

 

O valor das aplicações em ações de emitentes nacionais registou uma descida de 3,8% em relação 

ao mês anterior, enquanto nas de emitentes estrangeiros decresceu 2,4%. No que respeita à dívi-

da pública, o valor das aplicações aumentou 3,5% na nacional e 1,7% na estrangeira. O valor apli-

cado em obrigações aumentou 0,8% nas de emitentes nacionais e recuou 2,2% nas de estrangei-

ros. 

 

O BCP manteve-se como o título com maior peso nas carteiras dos fundos, representando 11,6% 

do total investido, com uma descida mensal de 0,3%. Seguiram-se a NOS, cujo valor nas carteiras 

dos fundos caiu 1,1%, e a SONAE, cujo valor permaneceu inalterado face a setembro. 

 

No que respeita ao investimento em títulos da União Europeia, os mais representativos nas cartei-

ras dos fundos de investimento foram a LVMH, a Siemens e a Inditex. Fora da União Europeia des-

tacaram-se a Apple Computer, a Johnson Johnson e a Microsoft. 

 

O Luxemburgo continuou a ser o principal destino de investimento dos OICVM em outubro, ao 

absorver 15,0% do total das aplicações dos fundos, seguido do Reino Unido (13,7%) e da Alema-

nha (13,2%). Portugal absorveu 8,4% do investimento. 

 

As sociedades gestoras com as maiores quotas de mercado foram a Caixagest (32,9%), a BPI Ges-

tão de Activos (24,8%) e a IM Gestão de Ativos (17,2%). 

 

Em outubro houve a fusão por incorporação do fundo de investimento do mercado monetário de 

curto prazo “Montepio Monetário de Curto Prazo – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do 

Mercado Monetário de Curto Prazo” e do fundo de investimento mobiliário aberto flexível 

“Montepio Monetário Plus – Fundo Especial de Investimento Aberto do Mercado Monetário de 

Curto Prazo”, geridos pela Montepio Gestão de Activos, no fundo de investimento mobiliário 

“Montepio Tesouraria – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto”. Houve ainda a fusão por in-

corporação dos fundos de investimento flexíveis geridos pela IM Gestão de Ativos “Fundo de In-

vestimento Mobiliário Aberto Flexível IMGA Dedicado Acumulação” no fundo de investimento 

mobiliário “IMGA Alocação Moderada – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto”, e “Fundo de 

Investimento Mobiliário Aberto Flexível IMGA Dedicado Valorização” no fundo de investimento 

mobiliário “IMGA Alocação Dinâmica – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto”. 
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No mês passado foram também constituídos três fundos: o fundo de investimento mobiliário al-

ternativo de obrigações “Fundo de Investimento Mobiliário Alternativo de Obrigações Fechado de 

Subscrição Particular CA Institucionais”, gerido pela Crédito Agrícola Gest; o fundo de poupança 

reforma “Eurobic PPR/OICVM Ciclo de Vida – Fundo de Investimento Aberto de Poupança Refor-

ma” e o fundo de investimento flexível “Eurobic Seleção Top – Fundo de Investimento Mobiliário 

Aberto Flexível”, ambos geridos pela IM Gestão de Ativos. 
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http://backoffice.prd.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/FundosDeInvestimentoMobiliario/Documents/FIM%20outubro%20de%202018.xlsx
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