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José Miguel Almeida nomeado vogal do Conselho de Administração da CMVM 

 

A 31 de janeiro de 2019, José Miguel Almeida foi designado vogal do conselho de administração 

da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, para um mandato único de seis anos. Com a no-

meação do Conselho de Ministros, fica completa a equipa de gestão da CMVM, que é estatutaria-

mente constituída por presidente, vice-presidente e três vogais. 

 

O novo administrador integrou a CMVM em fevereiro de 1992, tendo exercido diversas funções 

diretivas ao longo do seu percurso na instituição. Entre julho de 2011 e janeiro de 2019, foi asses-

sor do conselho de administração da CMVM, tendo acumulado a partir de junho de 2017 o cargo 

de Coordenador da Área de Supervisão de Entidades da CMVM - que engloba o Departamento de 

Supervisão Presencial, o Departamento de Supervisão Contínua e o Departamento de Autoriza-

ções e Registos. Previamente, de dezembro de 1999 a julho de 2011, foi Diretor ou Diretor-

Coordenador de diversos departamentos de supervisão da CMVM (i.e. Intermediários Financeiros; 

Supervisão Institucional; Gestão de Ativos, Intermediação Financeira e Estruturas de Mercado; e 

Gestão de Instituições de Investimento Coletivo). 

 

José Miguel Almeida, licenciado e mestre em gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão 

(ISEG/UL), hoje com o nome de Lisbon School of Economics and Management, da Universidade de 

Lisboa, onde é também professor auxiliar convidado da mesma escola desde 2000, lecionando 

diversas disciplinas na área da gestão e análise financeira, colaborando também desde 2012 com 

a Católica Porto Business School. 

 

O conselho de administração da CMVM é designado pelo Conselho de Ministros, após indicação 

do membro do Governo responsável pela área das Finanças, sendo selecionado de entre pessoas 

com reconhecida idoneidade, competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação 

adequadas ao exercício das respetivas funções. 

 

A designação dos membros do conselho de administração da CMVM é precedida de audição da 

Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa da Assembleia da República, a 

pedido do Governo, acompanhado do parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção para a 

Administração Pública relativo à adequação do perfil às funções a desempenhar, incluindo o cum-

primento das regras de incompatibilidade e impedimentos aplicáveis. 
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Gabriela Figueiredo Dias nomeada para a presidir  

o Comité sobre Gestão de Ativos da ESMA 

 

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) nomeou a 30 de janeiro 

de 2019 Gabriela Figueiredo Dias, presidente do Conselho de Administração da CMVM, para pre-

sidir ao seu Comité sobre Gestão de Ativos (Investment Management Standing Committee). 

 

A nomeação foi feita pelo Conselho de Supervisores (Board of Supervisors) da ESMA, em Paris. O 

mandato é válido até 30 de outubro de 2020. Com a presente nomeação, a CMVM reforça a sua 

presença internacional. 

 

Em 2018, Gabriela Figueiredo Dias foi eleita em nome individual para o órgão o executivo da ES-

MA, o Conselho de Gestão (Management Board). João Sousa Gião, administrador da CMVM, lide-

ra desde março de 2017 o Comité de Convergência de Supervisão da ESMA (Supervisory Conver-

gence Standing Committee), que tem como missão a promoção da convergência da supervisão na 

Europa. 

 

A ESMA tem atualmente 10 Comités Permanentes (Standing Commitee), constituídos por especia-

listas das Autoridades Nacionais Competentes dos Estados-membros da União Europeia. Estes 

grupos de trabalho são responsáveis pelo desenvolvimento das políticas nas respetivas áreas de 

atuação. 

 

O Comité sobre Gestão de Ativos debruça-se sobre questões relacionadas com a gestão de inves-

timento coletivo, cobrindo a atividade dos fundos de investimento. Tem como principal função a 

elaboração de normas técnicas de execução e de regulamentação relativas às Diretivas 

(nomeadamente, a UCITS - Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities e 

AIFMD - Alternative Investments Fund Managers Directive) e Regulamentos comunitários que di-

gam respeito à indústria de fundos de investimento, entre outras matérias. 

 

Ver mais: 

https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20190130a.aspx?v= 
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Prioridades da CMVM para 2019 

 

24 de janeiro de 2019 

 

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) assume para 2019 três objetivos, 7 priori-

dades e um vasto conjunto de atividades, nas quais se incluem a comunicação de prioridades de 

supervisão para os diferentes segmentos de mercado e várias iniciativas que visam promover uma 

atuação mais ágil e previsível, melhor serviço e informação mais clara aos supervisionados, aos 

investidores e à sociedade em geral. 

 

Para a prestação de um serviço público de qualidade, assente no compromisso de promoção de 

mercados eficientes, justos, dinâmicos e sustentáveis, a CMVM assumiu três objetivos fundamen-

tais: 

• Apurar os modelos e práticas de supervisão para melhor defesa e serviço ao investidor; 

• Contribuir ativamente para o desenvolvimento e diversificação do mercado nacional e para a 

estabilidade do sistema financeiro; 

• Promover a confiança e a responsabilidade social nas instituições do mercado de capitais e da 

CMVM. 

 

A concretização destes objetivos traduz-se em 2019 nas seguintes sete prioridades: 

 

1. O reforço e apuramento da supervisão. Será suportada em iniciativas como a comunicação de 

prioridades de supervisão por segmentos de mercado no início do ciclo anual de supervisão, iden-

tificadas através de modelos de supervisão com base no risco que beneficiam dos dados recolhi-

dos na atividade da CMVM; o desenvolvimento e implementação de um modelo avançado de afe-

rição de idoneidades de auditores, de dirigentes e membros de órgãos sociais de entidades sujei-

tas à supervisão da CMVM; a redução e maior previsibilidade nos prazos de reação a pedidos de 

aprovação de prospetos, bem como na antecipação em 25% do prazo previsto legalmente para 

conclusão dos procedimentos administrativos. 

 

2. Melhor serviço, maior proximidade e melhor comunicação. Incluem-se, entre outras ativida-

des, o reforço do atendimento telefónico geral, o alargamento do horário da Linha Verde de 

apoio ao investidor, a melhoria do espaço de atendimento e a disponibilização de um contacto 

específico por departamento. No âmbito do apoio ao investidor pretende-se ainda melhorar os 

níveis de resposta e tempos de conclusão dos processos de reclamação.   

 

3. Regulação mais simples, enforcement mais eficaz. Esta prioridade materializar-se-á, designa-

damente, através de propostas de revisão do Código dos Valores Mobiliários e do Regime da Su-

pervisão de Auditoria, bem como de iniciativas que visam reduzir o número de processos penden-

tes e os prazos de tramitação dos processos de contraordenação.  
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4. Desenvolvimento do mercado e adesão responsável à inovação. Pretende-se, neste domínio, 

rever o modelo de financiamento da CMVM, com vista a assegurar a proporcionalidade dos en-

cargos gerados para os supervisionados, a utilização racional e eficiente das taxas em benefício do 

bom funcionamento do mercado e a sustentabilidade financeira da CMVM, bem como estabele-

cer uma taxa 0% para novas entradas em bolsa durante 1 ano, entre outras iniciativas.   

 

5. Preparação de Portugal para o Brexit e para o projeto da União dos Mercados de Capi-

tais. Será criada uma linha de apoio dirigida a entidades que pretendam deslocalizar a sua ativida-

de para Portugal, e procurar-se-á contribuir para o aprofundamento da União dos Mercados de 

Capitais, nomeadamente pela participação crítica no processo de reforma do modelo de supervi-

são europeu, bem como nas várias iniciativas de convergência regulatória, de onde se destacam a 

titularização, os prospetos, o crowdfunding ou as finanças sustentáveis.  

 

6. Integração de princípios de sustentabilidade nos mercados e na atuação da CMVM. A CMVM 

adotará medidas que visam reduzir a sua própria pegada ecológica, e constituirá um Comité Inter-

no de Ética e Sustentabilidade. Na relação com o mercado, será realizada uma consulta pública 

sobre Finanças Sustentáveis e será apurada a supervisão de modelos e obrigações relacionadas 

com sustentabilidade. 

 

7. Capacitação da CMVM enquanto organização. Através da implementação do programa de 

transformação organizacional já em curso reforçar-se-á a capacidade tecnológica e de gestão da 

CMVM e serão também melhoradas políticas de recursos humanos, nomeadamente através da 

implementação de um modelo de avaliação e de carreiras.   

 

Prioridades de supervisão para 2019 

 

A CMVM tornará público em cada ano o conjunto de prioridades assumidas para a supervisão 

nesse ano, as quais, naturalmente, não esgotarão a sua ação. Considerando a abordagem interna 

baseada no risco e a análise temática coordenada com a ESMA e demais Autoridades Competen-

tes Nacionais, foram definidas para 2019 as seguintes prioridades:   

• Supervisionar a implementação dos requisitos da DMIF II pelos intermediários financeiros, 

em particular quanto à organização, controlo de cumprimento e gestão do risco, comercialização 

de instrumentos financeiros e PRIIPs, governo do produto, conflitos de interesse e às atividades 

de consultoria para investimento; 

• Prosseguir o foco na supervisão da função de depositário de organismos de investimento co-

letivo; 

• Assumir tempos de reação às sucessivas versões de prospetos de emitentes de valores mobi-

liários submetidos à CMVM para aprovação e, genericamente, contribuir para a competitividade 

do mercado português no acesso a financiamento através de operações de mercado primário ou 

secundário, por emitentes nacionais e estrangeiros, mediante o aumento da transparência, previ-

sibilidade e celeridade da nossa atuação; 
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• Aumentar a fiabilidade da informação divulgada pelos emitentes de ações admitidas à nego-

ciação em mercado regulamentado, em particular, quanto às seguintes matérias: (i) informação 

divulgada no contexto de assembleias gerais e dos relatórios de governo societário; (ii) relatórios 

de informação financeira e não financeira (aplicável, neste caso, a grandes empresas e a empresas

-mãe de um grande grupo, que tenham o estatuto legal de entidades de interesse público e que 

tenham em média mais de 500 trabalhadores); e (iii) relatórios de sustentabilidade; 

• Intensificar a supervisão de auditores nos temas da avaliação de idoneidades e independên-

cia, focando em particular os temas do registo e rotação de auditores e dos serviços distintos de 

auditoria proibidos; 

• Continuar a verificação da fiabilidade dos sistemas de análise de operações suspeitas dos in-

termediários financeiros; 

• Prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BCFT) através da 

aplicação do modelo de risco concebido e da realização de ações de supervisão ad hoc e transver-

sais/temáticas. 

 

 

Informação adicional 

https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20190124a.aspx?v= 
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Consulta Pública n.º 2/2019 

 

Projeto de Regulamento que restringe a comercialização, distribuição e venda de contratos  

diferenciais e proíbe a comercialização, distribuição e venda de opções binárias em Portugal  

a investidores não profissionais  

  

 
  

Ver mais: 

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Paginas/cons_pub_2_2019.aspx?v= 

 

 

Nº de proc. 1/2019 

Objeto (s) Projeto de Regulamento da CMVM, que restrin-
ge a comercialização, distribuição e venda de 
contratos diferenciais e proíbe a comercializa-
ção, distribuição e venda de opções binárias em 
Portugal a investidores não profissionais. 

Normas a alterar (se aplicável) N/A 

Departamento responsável pela tramitação do 
procedimento 

Departamento Internacional e de Política Regu-
latória 

Responsável pela direção do procedimento (55º 
CPA) 

Rita Oliveira Pinto e Salvador Lobo Antunes  
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Consulta Pública n.º 1/2019 

 

Projeto de Regulamento que procede à primeira alteração  

ao regulamento da CMVM n.º 2/2016 

 
 

Ver mais; 

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Paginas/con_pub_1_2019.aspx 

Nº de proc. 10/2018 

Objeto (s) Projeto de Regulamento que procede à primeira 
alteração ao Regulamento da CMVM n.º 2/2016, 
de 18 de julho 

Normas a alterar (se aplicável) Alteração aos artigos 3.º, 5.º, 8.º, 10.º, 11.º, 12.º 
e 13.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2016, de 
18 de julho, e aditamento do artigo 6.º-A 

Departamento responsável pela tramitação do 
procedimento 

Departamento Internacional e de Política Regu-
latória 

Responsável pela direção do procedimento (55º 
CPA) 

Rita Oliveira Pinto e António Delicado 
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Regulamento da CMVM n.º 11/2018 

Prestação de informação pelas entidades gestoras de plataforma de negociação  

que negoceie instrumentos financeiros derivados de mercadorias ou licenças  

de emissão e respetivos derivados e pelos intermediários financeiros  

que executem operações no mercado de balcão nesses instrumentos 

 (art. 257.º-G do CVM) 

 

EM VIGOR 

 

 O presente Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ("CMVM") decorre das 

alterações introduzidas pela Lei n.º 35/2018, de 20 de julho, no Código dos Valores Mobiliários 

("CVM") decorrentes da transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva n.º 2014/65/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumen-

tos financeiros e que altera a Diretiva n.º 2002/92/CE e a Diretiva n.º 2011/61/UE ("DMIF II"). 

 

De modo a assegurar o funcionamento ordenado e eficiente dos mercados de instrumentos finan-

ceiros derivados de mercadorias foram introduzidas no CVM regras específicas no que diz respei-

to ao reporte de posições em derivados de mercadorias, licenças de emissão e seus derivados. 

 

O artigo 257.º-G do CVM prevê que as entidades gestoras de uma plataforma de negociação que 

negoceie instrumentos financeiros derivados de mercadorias ou licenças de emissão e respetivos 

derivados reportem diariamente à CMVM as posições nesses instrumentos financeiros detidas 

por membros ou participantes e respetivos clientes. 

 

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 257.º-G do CVM, a CMVM pode determinar, por regula-

mento, o conteúdo e o modo como deve ser prestada à CMVM a informação diária a reportar pe-

la entidade gestora da plataforma de negociação, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 1 

do mesmo artigo. 

 

Adicionalmente, o n.º 4 do artigo 257.º-G do CVM prevê que os intermediários financeiros que 

executem operações no mercado de balcão em instrumentos financeiros derivados de mercadori-

as ou licenças de emissão e respetivos derivados, que sejam negociados numa plataforma de ne-

gociação, reportem diariamente as posições detidas por si ou por clientes e respetivos beneficiá-

rios efetivos naqueles instrumentos, incluindo os contratos economicamente equivalentes negoci-

ados no mercado de balcão e distinguindo posições que de forma objetivamente mensurável, re-

duzam os riscos diretamente relacionados com as atividades comerciais de outras posições: 

a) À CMVM, caso seja a autoridade competente da plataforma de negociação; ou 

b) À autoridade competente central, no caso de os instrumentos em causa serem negociados de 

forma relevante em mais do que uma plataforma de negociação. 
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O reporte desta informação por parte dos intermediários financeiros deve ser efetuado nos ter-

mos dos artigos 2.º e 3.º do Regulamento de Execução (UE) 2017/1093 da Comissão, de 20 de 

junho de 2017, que estabelece normas técnicas de execução no que se refere ao formato dos re-

latórios de posição a apresentar pelas empresas de investimento e operadores de mercado. 

 

Nesse sentido, o presente Regulamento estabelece os procedimentos e os conteúdos relativos à 

prestação da informação diária à CMVM pelas entidades gestoras de plataformas de negociação e 

pelos intermediários financeiros relativa às posições em instrumentos financeiros derivados de 

mercadorias ou licenças de emissão e respetivos derivados. 

 

O modo de prestação de informação à CMVM segue os termos e condições previstos no Regula-

mento da CMVM n.º 3/2016, com as especificidades estabelecidas no presente Regulamento. 

 

A informação objeto do dever de reporte deve ser remetida à CMVM em formato XML, de acordo 

com as especificações técnicas disponíveis no sítio da Internet da CMVM e constantes deste Regu-

lamento. Os esquemas (.XSD) que servem de base ao ficheiro XML encontram-se disponíveis no 

ficheiro ZIP que integra as referidas especificações técnicas. A CMVM procede à verificação do 

formato XML para efeitos de deteção de erros de conteúdo. 

 

Em complemento do referido no parágrafo anterior, é disponibilizado à entidade que procede à 

prestação da informação, no seu domínio da extranet, um ficheiro XML, com o mesmo nome e 

extensão, com o prefixo "RE_" que contém informação de sucesso ou de insucesso quanto aos 

ficheiros por si remetidos, nos termos definidos no Regulamento da CMVM n.º 3/2016. É da res-

ponsabilidade da entidade gestora das plataformas de negociação ou do intermediário financeiro, 

sujeitos ao dever de reporte, a confirmação sobre a aceitação do ficheiro reportado à CMVM ou a 

correção dos erros verificados e o envio à CMVM de ficheiros corretos. 

 

Nestes termos, a CMVM, ao abrigo do disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 257.º-G e nos n.os 1 e 5 do 

artigo 369.º, ambos do CVM, determina, através do presente Regulamento, o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. O presente Regulamento rege as especificidades relativas à prestação à CMVM da seguinte in-

formação: 

a) Reporte diário pelas entidades gestoras de uma plataforma de negociação que negoceie instru-

mentos financeiros derivados de mercadorias ou licenças de emissão e respetivos derivados, de 

informação sobre as posições nestes instrumentos financeiros detidas por membros ou partici-

pantes e respetivos clientes, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 257.º-G do 

CVM. 
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b) Reporte diário pelos intermediários financeiros que executem operações no mercado de balcão 

em instrumentos financeiros derivados de mercadorias ou licenças de emissão e respetivos deri-

vados, que sejam negociados numa plataforma de negociação, de informação sobre as posições 

detidas por si ou por clientes e respetivos beneficiários efetivos naqueles instrumentos, de acordo 

com o previsto nos n.os 4 e 5 do artigo 257.º-G do CVM e no artigo 2.º do Regulamento de Execu-

ção (UE) 2017/1093 da Comissão, de 20 de junho de 2017, que estabelece normas técnicas de 

execução no que se refere ao formato dos relatórios de posição a apresentar pelas empresas de 

investimento e operadores de mercado. 

 

Artigo 2.º 

Prestação de informação 

1. A informação prevista no artigo anterior é enviada à CMVM até às 22:00 CET do dia útil seguin-

te a que se refere a informação, sendo prestada através do acesso ao domínio de extranet da 

CMVM, através do envio de um ficheiro informático, elaborado em conformidade com as regras 

de conteúdo e forma constantes do presente Regulamento. 

2. A informação é remetida à CMVM em ficheiro de dados em formato XML, nos termos da norma 

ISO 20022, designados ficheiros "XPP" e "XPI", de acordo com as especificações técnicas constan-

tes do presente Regulamento e disponíveis no sítio da Internet da CMVM: 

i. Os ficheiros "XPP" a remeter pelas entidades gestoras de plataformas de negociação, de acordo 

com a alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º deste Regulamento, são elaborados de acordo com as espe-

cificações técnicas constantes do Anexo I deste Regulamento. 

ii. Os ficheiros "XPI" a remeter pelos intermediários financeiros, de acordo com a alínea b) do n.º 

1 do artigo 1.º deste Regulamento, são elaborados de acordo com as especificações técnicas 

constantes do Anexo I deste Regulamento. 

iii. Compete às entidades sujeitas ao dever de reporte da informação a responsabilidade de enviar 

o ficheiro "XPP" ou "XPI". 

iv. O conteúdo de cada ficheiro XML é coerente com a informação contida no nome do ficheiro. 

v. Os ficheiros com nomes duplicados são recusados. 

vi. O número máximo de registos admitido dentro de um ficheiro é de 500.000 (quinhentos mil), 

incluindo cancelamentos. Quando a entidade que reporta verifique a necessidade de incluir regis-

tos acima daquele limite por ficheiro, pode fazê-lo dividindo o reporte por mais ficheiros que são 

processados de acordo com seus respetivos números de sequência de grupo. 

3. O nome do ficheiro tem o formato "FFFNNNNNNSSSSSSXXZTTAAAAMMDD.xml" onde: 

i. FFF (3 caracteres) – identifica o ficheiro e é preenchido com "XPP" ou "XPI", de acordo com o 

reporte em causa, nos termos do n.º 2 acima. 

ii. NNNNNN (6 algarismos) – corresponde ao código de entidade que efetua o reporte, atribuído 

pela CMVM, devendo ser usado o algarismo "0", à esquerda, para completar o preenchimento 

dos seis caracteres. 

iii. SSSSSS (6 algarismos) – corresponde ao número de sequência anual do ficheiro "XPP" ou "XPI", 

único por tipo de ficheiro e por código de entidade que efetua o reporte, atribuído pela CMVM. 

Começa em 000001 e reinicia todos os anos. 
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iv. XX (2 algarismos) - número sequencial do ficheiro em grupo ("Número sequencial").             

v. Z (1 caractere) - caractere fixo separador entre Número sequencial e Número total. 

vi. TT (2 algarismos) - número total de ficheiros a enviar em grupo ("Número total"). 

vii. AAAAMMDD (8 algarismos) – "AAAA" corresponde ao ano, "MM" ao mês e "DD" ao dia em 

que se está a efetuar o reporte, sendo o algarismo "0" utilizado à esquerda, para completar o pre-

enchimento dos quatro caracteres MM e DD. 

Todos os carateres do nome do ficheiro são de preenchimento obrigatório. 

4. A CMVM procede à validação dos ficheiros. Os erros produzidos, decorrentes desse processo, 

são identificados no ficheiro "RE_", com informação detalhada dos erros detetados. 

5. Em caso de subcontratação, as entidades gestoras das plataformas de negociação e os interme-

diários financeiros sujeitos ao dever de reporte prestam à CMVM, por email, com uma antecedên-

cia de dois dias úteis em relação à data do primeiro reporte da informação e subsequentemente 

mantêm-na permanentemente atualizada, a seguinte informação: 

i. Denominação social da entidade que efetua o reporte da informação. 

ii. Código do Identificador de Entidade Jurídica (código LEI) da entidade sujeita ao dever de repor-

te e da entidade que efetua o reporte da informação. 

iii. Endereço da entidade que efetua o reporte da informação. 

iv. Contatos relevantes da entidade que efetua o reporte da informação. 

v. Data de início do reporte da informação. 

vi. Outras especificidades relevantes quanto às caraterísticas do reporte de informação. 

6. As entidades sujeitas ao dever de reporte ou as que efetuam o reporte em nome daquelas, ain-

da que não se encontrem sujeitos a supervisão da CMVM, devem obter a informação necessária 

para o cumprimento dessa obrigação, incluindo o código de reporte atribuído pela CMVM e as 

permissões de acesso ao sistema de transferência de ficheiros da CMVM, conforme consta do Re-

gulamento da CMVM n.º 3/2016. 

 

Artigo 3.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2019, aplicando-se a todas as posi-

ções que estejam sujeitas ao dever de reporte a partir dessa data, inclusive. 

  

 

Lisboa, 19 de dezembro de 2018 – A Presidente do Conselho de Administração, Gabriela  

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

  

 Anexo I 

As especificações técnicas relativas aos ficheiros "XPP" e "XPI" a remeter respetivamente pelas entida-

des gestoras de plataformas de negociação e pelos intermediários financeiros, de acordo com as alí-

neas a) e b) do n.º 1 do artigo 1.º do presente Regulamento, constam do documento 

"Especificações_técnicas_do_Regulamento_da_CMVM_n.º_11/2018.zip", disponível no sítio da inter-

net da CMVM. 
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Regulamento da CMVM n.º 10/2018 

Prestação de informação sobre os dados pormenorizados relativos aos controlos de  

gestão das posições pelas entidades gestoras de uma plataforma de negociação  

que negoceie instrumentos derivados de mercadorias 

 (art. 257.º-F do CVM) 

 

EM VIGOR 

 

O presente Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ("CMVM") decorre das 

alterações introduzidas pela Lei n.º 35/2018, de 20 de julho, no Código dos Valores Mobiliários 

("CVM") decorrentes da transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva n.º 2014/65/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumen-

tos financeiros e que altera a Diretiva n.º 2002/92/CE e a Diretiva n.º 2011/61/UE ("DMIF II"). 

 

De modo a assegurar o funcionamento ordenado e eficiente dos mercados de instrumentos finan-

ceiros derivados de mercadorias foram introduzidas no CVM regras específicas no que diz respei-

to aos controlos de gestão de posições, a definir pelas entidades gestoras de plataformas de ne-

gociação. 

 

O artigo 257.º-F do CVM prevê que as entidades gestoras de uma plataforma de negociação que 

negoceie instrumentos financeiros derivados de mercadorias adotem e apliquem controlos de 

gestão de posições nesses instrumentos. 

 

O n.º 5 do artigo 257.º-F do CVM estabelece que a entidade gestora da plataforma de negociação 

comunica à CMVM os dados pormenorizados relativos aos controlos de gestão das posições. 

 

Nos termos do disposto no n.º 6 do mesmo artigo, a CMVM pode determinar, por regulamento, o 

conteúdo e o modo como deve ser prestada à CMVM a informação pela entidade gestora da pla-

taforma de negociação para este efeito. 

 

O presente Regulamento estabelece os procedimentos e o conteúdo relativos à prestação desta 

informação. 

 

O modo de prestação de informação à CMVM segue os termos e condições previstos no Regula-

mento da CMVM n.º 3/2016, com as especificidades estabelecidas no presente Regulamento. 

 

A informação objeto do dever de reporte deve ser remetida à CMVM através de um ficheiro único 

em formato de documento portátil (PDF). A CMVM procede à verificação do ficheiro para efeitos 

de deteção de erros de formato. 
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Em complemento do referido no parágrafo anterior, é disponibilizado à entidade que procede à 

prestação da informação, no seu domínio da extranet, um ficheiro PDF, com o mesmo nome e 

extensão, com o prefixo "RE_" que contém informação de sucesso ou de insucesso quanto aos 

ficheiros por si remetidos, nos termos definidos no Regulamento da CMVM n.º 3/2016. É da res-

ponsabilidade da entidade gestora das plataformas de negociação a confirmação da aceitação do 

ficheiro reportado à CMVM ou a correção dos erros verificados e o envio à CMVM de ficheiros 

corretos. 

 

Nestes termos, a CMVM, ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 257.º-F e nos n.ºs 1 e 5 do arti-

go 369.º do CVM, determina, através do presente Regulamento, o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente Regulamento rege as especificidades relativas à prestação à CMVM, pela entidade 

gestora de uma plataforma de negociação que negoceie instrumentos financeiros derivados de 

mercadorias, da informação relativa aos dados pormenorizados relativos aos controlos de gestão 

das posições adotados e aplicados nesses instrumentos, de acordo com o previsto no artigo 257.º

-F do Código dos Valores Mobiliários. 

 

 Artigo 2.º 

Prestação de informação 

1. A informação prevista no artigo anterior é enviada à CMVM com uma antecedência de três dias 

úteis em relação à adoção e aplicação dos controlos de gestão das posições definidos pela entida-

de gestora da plataforma de negociação, sendo prestada através do acesso ao domínio de extra-

net da CMVM, através do envio de um ficheiro informático, elaborado em conformidade com as 

regras de conteúdo e forma constantes do presente Regulamento. 

2. A informação é remetida à CMVM em ficheiro de dados em formato de documento portátil 

(PDF): 

i. O ficheiro PDF a reportar obedece ao layout constante do Anexo I do presente Regulamento ou 

em versões atualizadas do mesmo, disponíveis no sítio da Internet da CMVM. 

ii. Compete à entidade gestora da plataforma de negociação, sujeita ao dever de reporte da infor-

mação, enviar o ficheiro PDF. 

iii. O conteúdo do ficheiro PDF é coerente com a informação contida no nome do ficheiro. 

iv. Os ficheiros com nomes duplicados são recusados. 

3. O nome do ficheiro tem o formato "FFFNNNNNN0AAAAMMDD.pdf" onde: 

i. FFF (3 caracteres) – identifica o ficheiro e é preenchido com "TCP". 

ii. NNNNNN (6 algarismos) – corresponde ao código da entidade que efetua o reporte, atribuído 

pela CMVM, devendo ser usado o algarismo "0", à esquerda, para completar o preenchimento 

dos seis caracteres. 

iii. 0 (1 algarismo) – "0" corresponde a um carater fixo. 
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iv. AAAAMMDD (8 algarismos) – "AAAA" corresponde ao ano, "MM" ao mês e "DD" ao dia da data 

de entrada em vigor da informação que está a ser reportada, sendo o algarismo "0" utilizado à 

esquerda, para completar o preenchimento dos quatro caracteres "MM" e "DD"." 

Todos os carateres do nome do ficheiro são de preenchimento obrigatório. 

4. A CMVM procede à validação dos ficheiros. Os erros produzidos, decorrentes desse processo, 

são identificados no ficheiro "RE_", com informação detalhada dos erros detetados. 

5. Em caso de subcontratação da prestação desta informação à CMVM, as entidades gestoras das 

plataformas de negociação sujeitas ao dever de reporte prestam à CMVM por email, com uma 

antecedência de três dias úteis em relação à data do primeiro reporte da informação e subse-

quentemente mantêm-na permanentemente atualizada, a seguinte informação: 

i. Denominação social da entidade que efetua o reporte da informação. 

ii. Código do Identificador de Entidade Jurídica (código LEI) da entidade sujeita ao dever de repor-

te e da entidade que efetua o reporte da informação. 

iii. Endereço da entidade que efetua o reporte da informação. 

iv. Contatos relevantes da entidade que efetua o reporte da informação. 

v. Data de início do reporte da informação. 

vi. Outras especificidades relevantes quanto às caraterísticas do reporte de informação. 

6. As entidades sujeitas ao dever de reporte ou as que efetuam o reporte em nome daquelas, ain-

da que não se encontrem sujeitas a supervisão da CMVM, devem obter a informação necessária 

para o cumprimento dessa obrigação, incluindo o código de reporte atribuído pela CMVM e as 

permissões de acesso ao sistema de transferência de ficheiros da CMVM, conforme consta do Re-

gulamento da CMVM n.º 3/2016. 

  

Artigo 3.º 

Entrada em vigor 

  

O presente Regulamento entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2019. 

 

Lisboa, 19 de dezembro de 2018 – A Presidente do Conselho de Administração, Gabriela 

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

 

Anexo I 
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Indicadores mensais do mercado de capitais português 

Dezembro de 2018 

 

 Estatísticas 

 

Em dezembro, o índice PSI-20 encerrou nos 4.731,47 pontos, menos 3,7% do que em novembro e 

menos 12,2 % do que no período homólogo de 2017. A EDP (14,53%), a Galp (13,27%) e o BCP 

(11,66%) foram os emitentes com maior representatividade no índice. 

  

A volatilidade do índice foi de 17,72%, acima dos 10,41% fixados no mês anterior e dos 6,53% re-

gistados em igual período do ano passado. 

  

O valor das transações efetuadas no mercado secundário a contado totalizou 1.519,7 milhões de 

euros, menos 291,9 milhões (16,1%) do que em novembro e menos 533,1 milhões (26,0%) do que 

em dezembro de 2017. Na Euronext Lisbon, o volume de transações situou-se em 1.469,6 milhões 

de euros, o que representa uma descida mensal de 16,9% e homóloga de 24,6%. 

  

No MTS Portugal, o volume transacionado sobre títulos de dívida totalizou 8.496,0 milhões de 

euros em dezembro, o que representa um decréscimo mensal de 13,3%, com as transações sobre 

Obrigações do Tesouro a recuarem 11,2%, enquanto sobre Bilhetes do Tesouro desceram 17,0%. 

  

A capitalização bolsista da Euronext Lisbon totalizou 193.662,6 milhões de euros, menos 2.904,0 

milhões (1,5%) do que no mês anterior e menos 31,9% do que no período homólogo. O segmento 

acionista desceu 6,7% para 54.095,3 milhões de euros, enquanto o segmento obrigacionista subiu 

0,9% para 136.769,1 milhões de euros.  

  

O valor sob gestão dos organismos de investimento coletivo em valores mobiliários e fundos de 

investimento alternativo caiu 1,4% em novembro face a outubro, para 11.444,7 milhões de euros. 

Nos fundos de investimento imobiliário e fundos especiais de investimento imobiliário o montan-

te sob gestão decresceu 0,1% para 10.765,4 milhões de euros. 
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Indicadores trimestrais de day-trading 

4º trimestre de 2018 

 

Estatísticas 

 

O valor total negociado em day-trading na Euronext Lisbon subiu 50,3% no quarto trimestre de 

2018 face aos três meses anteriores. Em média, o valor negociado por intermediário financeiro 

(IF) cresceu 47,8%. 

  

No segmento acionista, estas transações registaram uma subida de 1,2 pontos percentuais (p.p.), 

representando 3,7% do valor negociado. 

  

No mesmo período, 84,3% do valor da negociação em day-trading foi efetuado por investidores 

não institucionais e 15,7% por institucionais (excluindo carteira própria dos IF's). 

  

Os investidores residentes efetuaram no trimestre 82,3% do valor de day-trading e os não resi-

dentes 17,7% (excluindo carteira própria dos IF's). Entre os investidores residentes, os principais 

ordenantes foram os investidores não institucionais (81,5%). 

  

As ordens transmitidas pela internet corresponderam a 76,4% do total, por outros meios eletróni-

cos a 6,2% e por outros canais a 17,4%. 

  

As transações em day-trading continuaram a ser efetuadas maioritariamente para a carteira dos 

clientes dos IF's, representando 99,7% do valor total negociado. 

  

Os três intermediários financeiros com maior quota de mercado foram responsáveis por 60,9% do 

valor de day-trading entre outubro e dezembro, percentagem inferior à registada no trimestre 

anterior. 
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Indicadores trimestrais de intermediação financeira 

4º trimestre de 2018 

  

Relatório | Tabelas 

 

Execução de ordens por conta de outrem 

 

No quarto trimestre de 2018, o volume de ordens executadas no mercado a contado pelos inter-

mediários financeiros a operar em Portugal totalizou 13.437,2 milhões de euros, menos 1,9% do 

que no trimestre anterior e menos 48,9% do que em igual período de 2017. 

 

As ordens executadas sobre dívida privada e sobre ações decresceram face ao terceiro trimestre, 

respetivamente 29,9% e 31,4%, e sobre dívida pública aumentaram 29,0%. 

 

As transações realizadas fora de mercado representaram 39,3% do total de ordens, tendo descido 

13,9% para 5.286,7 milhões de euros. A internalização de ordens subiu 20,3%, para 6.111,7 mi-

lhões de euros. As transações nos mercados nacionais pesaram 12,9% do total no quarto trimes-

tre e ascenderam a 1.734,8 milhões de euros, menos 19,3% do que nos três meses anteriores. 

 

O Banco Português de Investimento foi o intermediário financeiro com a quota de mercado mais 

elevada (23,5%) no segmento de ações, seguido do Banco Comercial Português (20,3%) e do Hai-

tong Bank (13,1%). Nas ordens sobre dívida pública liderou o Banco Comercial Português, com 

uma quota de mercado de 31,3%, seguido do Banco Português de Investimento (25,7%) e da Cai-

xa – Banco de Investimento (10,7%). Já nas ordens sobre dívida privada, o Banco Santander Totta 

teve a maior quota de mercado, com 60,5%, seguido do Banco Português de Investimento (14,6%) 

e do Haitong Bank (7,7%). 

 

No mercado a prazo, o valor transacionado entre outubro e dezembro totalizou 4.074,8 milhões 

de euros, mais 25,5% do que nos três meses anteriores e menos 56,9% face ao valor registado em 

igual período de 2017. Os CFDs representaram 91,7% do total de ordens executadas neste merca-

do, tendo o valor negociado neste instrumento financeiro sido de 3.737,3 milhões de euros. Os 

contratos de futuros pesaram 7,6% do total. 

 

Os contratos de derivados foram o ativo subjacente mais procurado no período considerado 

(70,5% do total), com o valor das ordens a totalizar 2.873,6 milhões de euros, seguidos das taxas 

de câmbio, que pesaram 21,5% nas decisões de investimento. 

 

As ordens sobre derivados foram maioritariamente executadas fora de mercado (92,4% do total), 

enquanto 4,3% foram nos mercados nacionais e 3,4% nos internacionais. 
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Receção de ordens por conta de outrem 

 

Entre outubro e dezembro, o valor das ordens recebidas no mercado a contado pelos intermediá-

rios financeiros registados na CMVM totalizou 15.971,5 milhões de euros, menos 2,5% do que nos 

três meses anteriores e menos 45,9% quando comparado com o período homólogo de 2017. 

 

Os investidores residentes foram responsáveis por 51,0% do valor das ordens recebidas, num to-

tal de 8.146,2 milhões de euros, uma subida de 3,8% face ao terceiro trimestre. Já as ordens dos 

investidores não residentes decresceram 8,3% para 7.825,3 milhões. 

 

A dívida pública foi o ativo financeiro mais procurado (53,3% do total), tendo registado um au-

mento trimestral de 22,1%, seguida das ações e dos títulos sobre dívida privada, que atingiram, 

respetivamente, 2.995,4 milhões de euros e 2.685,2 milhões.  

 

Quanto ao investimento por país, Portugal recebeu 46,1% do valor das ordens (1.838,9 milhões 

de euros), seguido dos Estados Unidos (16,0%) e Alemanha (8,8%). 

 

Os canais tradicionais (telefone, fax, presencial) continuam a ser os mais utilizados para a trans-

missão de ordens (86,9% do total). A utilização da Internet para transmissão de ordens teve um 

crescimento trimestral de 1,1%. 

 

No mercado a prazo, o volume das ordens recebidas por intermediários financeiros situou-se em 

20.145,1 milhões de euros, uma subida de 18,3% face aos três meses anteriores. Os CFDs (64,9% 

do total) e os futuros (34,0%) foram os instrumentos financeiros mais utilizados pelos investidores 

no período considerado, enquanto ao nível dos ativos subjacentes, as preferências recaíram sobre 

os índices (45,3%) e as taxas de câmbio (24,3%). 

 

Negociação por conta própria 

 

No mercado a contado, o valor transacionado pelos intermediários financeiros por conta própria 

cresceu 31,0% para 57.767,8 milhões de euros no quarto trimestre de 2018, em relação aos três 

meses anteriores, tendo recuado 33,5% face ao período homólogo. 

 

A dívida pública foi o valor mobiliário mais procurado para negociação por conta própria, 71,5% 

do total. As transações de títulos de dívida privada subiram 2,7% no período considerado para 

5.425,7 milhões de euros. 

 

No segmento acionista, o valor negociado por conta própria caiu 31,4% em relação ao terceiro 

trimestre, tendo recuado 67,9% face ao mesmo período de 2017. Os títulos nacionais mais transa-

cionados foram os da Altri (35,6% do total), da Galp (8,3%) e do BCP (8,3%). 
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No mercado a prazo, o valor das transações por conta própria subiu 6,3%, para 14.057,8 milhões 

de euros. Deste montante, 83,9% teve como finalidade a negociação, enquanto 16,1% se destinou 

ao hedging. 

 

Os contratos de futuros foram o instrumento financeiro derivado mais utilizado nas carteiras de 

negociação, representando a quase totalidade do valor dos negócios. As taxas de juro de médio e 

longo prazo e as taxas de juro de curto prazo foram os ativos subjacentes preferenciais dos inter-

mediários financeiros, representando, respetivamente, 29,8% e 24,8% do total dos derivados. 

 

Concessão de crédito para a realização de operações sobre valores mobiliários 

 

O montante utilizado[1] dos créditos concedidos para a realização de operações sobre valores mo-

biliários totalizou 1.936,2 milhões de euros entre outubro e dezembro, mais 0,6% do que nos três 

meses anteriores. Deste montante, 43,2% foi concedido pelo Deutsche Bank (Portugal) e 26,3% 

pela Caixa Geral de Depósitos. 

 

Registo e depósito de valores mobiliários por conta de outrem 

 

O montante de registo e depósito de valores mobiliários por conta de outrem situou-se em 

225.494,8 milhões de euros no quarto trimestre, menos 0,8% do que nos três meses anteriores e 

menos 1,1% do que no período homólogo de 2017. Os clientes residentes representavam 78,6% 

do valor total no final de dezembro, sendo que 43,9% operaram nos mercados regulamentados. 

 

Registo e depósito de valores mobiliários por conta própria 

 

O montante de registo e depósito de valores mobiliários por conta própria totalizou 112.237,4 

milhões de euros no quarto trimestre, menos 1,4% do que no trimestre anterior e mais 9,8% do 

que no período homólogo. Os emitentes residentes representavam 76,2% do montante total, sen-

do que 28,4% operaram nos mercados regulamentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [1] O montante utilizado é calculado com base no saldo registado no final do primeiro trimestre de 2010, adicionado dos valores utili-

zados em cada trimestre e subtraído das amortizações realizadas pelos investidores. 
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Situação patrimonial e indicadores económico-financeiros 

 

As comissões líquidas cobradas pelas sociedades corretoras e sociedades financeiras de correta-

gem situaram-se em 9,2 milhões de euros no terceiro trimestre do ano passado, o que representa 

uma subida de 2,0% face ao período homólogo. O ativo e passivo, ajustados de operações pen-

dentes de liquidação, decresceram no mesmo período 10,7% e 12,3%, respetivamente. 

 

Os capitais próprios e equiparados dos intermediários financeiros representaram 18,7% do passi-

vo no final de setembro, contra 16,6% em igual período do ano anterior. A rendibilidade dos capi-

tais próprios foi de 15,2%, contra 16,5% em setembro de 2017. 
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Indicadores mensais de receção de ordens 

Dezembro de 2018 

 

Estatísticas 

 

Em dezembro de 2018, o valor das ordens sobre instrumentos financeiros recebidas pelos inter-

mediários financeiros registados na CMVM totalizou 5.359,9 milhões de euros, mais 10,3% do que 

em novembro. Desde o início do ano, este indicador caiu 26,3% face a igual período do ano passa-

do.  

O valor mensal subiu nos instrumentos financeiros de dívida pública e de dívida privada, respeti-

vamente, 16% para 2.944,9 milhões de euros e 27% para 1.006,3 milhões. Nas ordens relativas a 

ações, o valor caiu 7% para 896,6 milhões de euros. 

 

O BPI teve a maior quota de mercado nas transações sobre ações (13,1%), seguindo-se o BCP 

(11,0%) e o Banco BPI (10,9%). Na dívida (pública e privada), a maior quota pertenceu ao Novo 

Banco (37,8%), seguindo-se o Banco LJ Carregosa (32,7%) e a Patris (11,5%). 

 

O valor das ordens sobre instrumentos financeiros derivados aumentou 59,6% face ao mês ante-

rior, para 7.723,1 milhões de euros, enquanto o número de contratos negociados recuou 10,3%. 

Os futuros foram o instrumento financeiro mais negociado no mercado de derivados (64,3% do 

total), tendo as transações crescido 470,1% em relação a novembro. As transações sobre CFDs 

recuaram 30,6%. 

 

No mesmo período, o valor das ordens de residentes registou uma subida mensal de 58,6% e o 

das ordens de não residentes diminuiu 25,7%. 

 

Quanto ao mercado de execução, 47,7% foram executadas fora de mercado, 14,1% nos mercados 

internacionais, 10,2% nos mercados regulamentados nacionais e 28,1% foram internalizadas. 

Estados Unidos, Espanha e Alemanha foram os três principais destinos das ordens executadas so-

bre ações fora de Portugal, enquanto o Itália, Reino Unido e Luxemburgo foram o principal desti-

no das ordens sobre títulos de dívida. 
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Regulamento da CMVM n.º 12/2018 

Exercício de Atividades de Intermediação Financeira 

(Alteração ao Regulamento da CMVM n.º 2/2007) 

 

EM VIGOR 

  

Com o presente Regulamento procede-se à quinta alteração ao Regulamento da CMVM n.º 

2/2007, de 10 de dezembro de 2007, relativo ao Exercício de atividades de intermediação finan-

ceira, em virtude das alterações introduzidas ao Código dos Valores Mobiliários pela Lei n.º 

35/2018, de 20 de julho, que traspôs para a ordem jurídica nacional a Diretiva 2014/65/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014 (DMIF II), procedendo ainda à imple-

mentação na ordem jurídica interna do Regulamento (UE) n.º 600/2014, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 15 de maio de 2014, bem como dos diversos atos delegados e normas técnicas 

de regulamentação que concretizam estes dois diplomas europeus. 

 

As principais alterações introduzidas pelo presente Regulamento respeitam ao registo para o 

exercício de atividades de intermediação financeira, ao relatório de controlo interno e ao dever 

de comunicação dos analistas financeiros, das pessoas coletivas que elaboram recomendações de 

investimento ou ainda à comunicação pelos intermediários financeiros dos colaboradores que 

exercem essa atividade. 

 

No que concerne, os requisitos para efeitos registo de atividades de intermediação financeira, 

com a DMIF II os mesmo passam a estar previstos no Regulamento Delegado (UE) 2017/1943, 

da  Comissão, de 14 de julho de 2016, sobre a informação e os requisitos para efeitos de autoriza-

ção das empresas de investimento, devendo o pedido de registo ser instruído em conformidade 

com o Regulamento de Execução (UE) 2017/1945, da Comissão, de 19 de junho de 2017, que es-

tabelece normas técnicas de execução no que se refere às notificações transmitidas pelas empre-

sas de investimento requerentes e autorizadas. Em Portugal, a maioria das entidades que preten-

dam prestar serviços de intermediação financeira necessitam de obter uma autorização do Banco 

de Portugal e registar-se junto da CMVM. Nessa medida, e de modo a evitar uma duplicação da 

informação a remeter a ambas autoridades, apenas deverão ser enviados às CMVM os elementos 

referidos nos artigos 1.º e 6.º Regulamento Delegado (UE) 2017/1943. 

 

Alterou-se igualmente, a forma de reporte do relatório de controlo interno, que passa a ser com-

posto por dois ficheiros. Por conseguinte, deverá ser remetido à CMVM um relatório de avaliação 

da eficácia   do sistema de controlo do cumprimento, do serviço de gestão de riscos e de auditoria 

interna em pdf, e um ficheiro de dados com a informação constante do referido relatório. 

 

Relativamente à elaboração de recomendações de investimento, eliminou-se a exigência de regis-

to para o exercício dessa atividade, devendo, contudo, as pessoas que a exercem, comunicar esse 

facto à CMVM. 
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Por fim, aproveitou-se ainda, para simplificar procedimentos e eliminar determinadas exigências, 

que deixaram de ser necessários à luz do novo enquadramento regulatório europeu e nacional 

resultante da DMIF II e do RMIF e respetivos atos delegados, RTS e ITS, mas também à luz do novo 

regime do abuso de marcado previsto no Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 16 de abril de 2014. 

 

Para este efeito foi promovida a Consulta Pública da CMVM n.º 2/2018, tendo as observações 

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

 

Assim, ao abrigo do disposto n.º 1 do artigo 318.º , 319.º 320.º  e n.º 1 do artigo 369.º, todos do 

Código dos Valores Mobiliários, da alínea d) do n.º 2 do artigo 1.º, da alínea r) do artigo 12.ºe da 

alínea a) do n.º 3 do artigo 15.º, todos 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, ouvido o Banco de Portugal, aprova o seguinte regulamento: 

     

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente Regulamento procede à quinta alteração ao Regulamento da CMVM n.º 2/2007, de 10 

de dezembro de 2007, relativo ao Exercício de atividades de intermediação financeira, alterado 

pelos Regulamentos da CMVM, n.º 3/2008, n.º 3/2010 e n.º 2/2011, 3/2013 e 5/2013.  

  

Artigo 2.º 

Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 2/2007 

São alterados os artigos 1.º, 2.º, 6.º, 8.º, 10.º-B, 10.º-C, 11.º, 11.º-A, 12.º, 14.º, 19.º, 20.º, 32.º, 

34.º, 35.º, 36.º, 36.º-B, 39.º e 40.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 alterado pelos Regula-

mentos da CMVM n.º 3/2008, n.º 3/2010 e 2/2011, 3/2013 e 5/2013 que passam a ter a seguinte 

redação: 

  

TÍTULO I  

Disposições gerais 

CAPÍTULO I 

Objeto e âmbito de aplicação 

  

Artigo 1.º 

Objeto e âmbito 

1 - O presente Regulamento concretiza as condições para o exercício de atividades de intermedia-

ção financeira. 

2 – Salvo disposição em contrário, o presente Regulamento não se aplica aos requisitos de acesso 

e ao exercício da atividade de gestão de organismos de investimento coletivo. 
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TÍTULO I-A  

Registo de atividades de intermediação financeira 

CAPÍTULO I 

Registo dos intermediários financeiros 

SECÇÃO I 

Pedido de Registo 

Artigo 2.º 

[…] 

1- O pedido de registo para o exercício de atividade de intermediação financeira é acompanhado 

das informações previstas nos artigos 1.º e 6.º do Regulamento Delegado (UE) 2017/1943 da Co-

missão que complementa a Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de 

julho de 2016, no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação sobre a informação e 

aos requisitos para efeitos de autorização das empresas de investimento. 

2 — O pedido de registo é instruído nos termos previstos no Regulamento de Execução (UE) 

2017/1945 da Comissão, de 19 de junho de 2017, que estabelece normas técnicas de execução no 

que se refere às notificações pelas e às empresas de investimento requerentes e autorizadas em 

conformidade com a Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho. 

3 — No caso das sociedades de consultoria para investimento o registo é concedido mediante a 

apresentação do código da certidão de registo comercial. 

  

Artigo 6.º 

[…] 

1 — O intermediário financeiro deve comunicar à CMVM a pessoa responsável pelo sistema de 

controlo de cumprimento, no prazo máximo de 5 dias após a sua designação. 

2 — (Revogado) 

3 — (Revogado) 

4 — (Revogado) 

5 — (Revogado) 

  

CAPÍTULO II 

Registo dos consultores para investimento autónomos e comunicação dos colaboradores de 

intermediário financeiro que prestam consultoria para investimento 

 

Artigo 8.º 

[…] 

1 — (Revogado) 

2 — O pedido de registo para exercício da atividade de consultor para investimento autónomo 

previsto no artigo 301.º do Código dos Valores Mobiliários deve ser acompanhado dos seguintes 

elementos: 
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a) Apresentação do documento de identificação (cartão de cidadão, bilhete de identidade ou do-

cumento equivalente); 

b) Domicílio Profissional 

c) Identificação dos meios, técnicos e materiais que serão utilizados; 

d) Certificado de registo criminal válido e atual ou, no caso de cidadão estrangeiro, documento 

equivalente; 

e) Certificados de qualificações académicas e profissionais; 

f) […] 

g) […] 

h) […] 

i) […] 

3 — […] 

4 — […] 

  

Artigo 10.º-B 

[…] 

1 — Os consultores para investimento autónomos devem adotar políticas e procedimentos escri-

tos adequados e eficazes que regulem, designadamente: 

a) Os padrões de ética, de independência e de organização interna que devem observar no de-

sempenho das suas funções; 

b) […] 

c) […] 

d) A sua política em matéria de conflitos de interesses e o método de determinação da remunera-

ção que deve ser seguido para garantir a independência e objetividade da recomendação elabora-

da e, designadamente, a garantir que a remuneração dos consultores para investimento não se 

encontra dependente dos investimentos recomendados; 

e) […] 

2 – (Revogado) 

3 – Os consultores para investimento autónomos estão dispensados da adoção das políticas e dos 

procedimentos previstos no n.º 1 caso se sujeitem a um código de conduta e ou deontológico 

aprovado por uma associação profissional representativa de consultores para investimento que 

assegure a monitorização e sancionamento do seu incumprimento. 

4 – (Revogado) 

5 – (Revogado) 

  

Artigo 10.º-C 

Associações profissionais de consultores para investimento autónomos 

1 — As associações profissionais representativas de quaisquer pessoas singulares que realizem 

atividades de consultoria para investimento que aprovem um código de conduta e ou deontológi-

co relevante para efeitos da dispensa prevista no n.º 3 do artigo anterior devem comunicá-lo à 

CMVM, indicando ainda os meios previstos no n.º 3 do presente artigo. 
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2 – […] 

3 – […] 

4 – […] 

5 – […] 

Artigo 11.º 

[…] 

1 –  Os intermediários financeiros, com exceção das sucursais de entidades com sede em Estado-

Membro da União Europeia e das sociedades gestoras de sistemas de negociação multilateral ou 

organizado, devem remeter anualmente à CMVM um relatório de avaliação da eficácia do seu 

sistema de controlo do cumprimento, do seu serviço de gestão de riscos e de auditoria interna, 

previstos respetivamente nos artigos 22.º,23.º e 24.º do Regulamento Delegado (UE) 2017/565, 

da Comissão, de 25 de abril de 2016. 

2 – As sucursais de entidades com sede em Estado-Membro da União Europeia apenas devem 

remeter anualmente à CMVM a informação previstas na alínea b) do n.º 3 do artigo 11.º-A do pre-

sente Regulamento. 

3 –  A informação prevista nos números anteriores deverá ser comunicada de acordo com os ter-

mos e condições previstos no Anexo III do presente Regulamento. 

  

Artigo 11.º-A 

[…] 

1 – […] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

2 – O relatório mencionado no n.º 1 do artigo anterior deve, em relação ao sistema de controlo 

do cumprimento ("compliance"), ao serviço de gestão de riscos e ao serviço de auditoria interna, 

incluir: 

a) […] 

b) Uma descrição organizada por áreas funcionais das eventuais deficiências relacionadas com 

atividades de intermediação financeira, detetadas por cada serviço, desde a data de elaboração 

do relatório do ano anterior, e que ainda não se encontrem integralmente corrigidas, indicando: 

i) […] 

ii) […] 

iii) […] 

iv) […] 

c) […] 

d) Em relação ao sistema de controlo do cumprimento, caso o intermediário financeiro não dispo-

nha de um sistema de controlo do cumprimento independente, demonstração que a mesma não 

se justifica: 
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i) Tendo em conta a natureza, a dimensão e a complexidade das suas atividades; e 

ii) A natureza e a gama dos serviços e atividades de investimento; 

e) Em relação ao serviço de gestão de riscos, caso o intermediário financeiro não disponha de um 

serviço de gestão de riscos independente, a descrição dos mecanismos implementados para ga-

rantir o cumprimento dos requisitos constantes do n.º 1 do artigo 23.º do Regulamento Delegado 

(UE) 2017/565, de 25 de abril de 2016; 

f) Em relação ao serviço de auditoria interna: 

i) Uma descrição do plano de auditoria interna previsto na alínea a) do artigo 24.º do Regulamen-

to Delegado (UE) 2017/565, de 25 de abril de 2016; 

ii) […] 

iii) Caso o intermediário financeiro não disponha de um serviço de auditoria interna distinta e in-

dependente de outras funções, a demonstração que a mesma não se justifica tendo em conta a 

sua dimensão, a complexidade das suas atividades e a gama de serviços e atividades prestados. 

3 – O relatório mencionado no n.º 1 do artigo anterior deve ainda ser apresentado com as seguin-

tes informações em documento anexo: 

a) (Revogado) 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) […] 

Artigo 12.º 

[…] 

1 – […] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) […] 

f) […] 

g) […] 

h) […] 

i)  […] 

j)  […] 

l)  […] 

m) […] 

n) Os cargos públicos que exerce ou exerceu e a identidade do beneficiário efetivo das operações, 

caso não sejam o próprio, quando exigido por lei. 

2 – […] 

a) […] 

b) […] 
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c) […] 

d) […] 

e) […] 

f) […] 

3 – […] 

Artigo 14.º 

[…] 

1– O intermediário financeiro deve comunicar diariamente aos investidores não profissionais, re-

lativamente a operações sobre instrumentos financeiros derivados, todas as informações relativas 

a: 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) […] 

2– […]. 

3– […] 

4 – […] 

a) […] 

b) […] 

Artigo 19.º 

Receção de dinheiro ou instrumentos financeiros 

Caso o intermediário financeiro, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 294.º -A do Código dos 

Valores Mobiliários, convencione com o agente vinculado a possibilidade de receção ou de entre-

ga de dinheiro ou instrumentos financeiros de clientes deve aquele estabelecer os procedimentos 

internos que lhe permitam garantir o cumprimento dos requisitos aplicáveis, designadamente, do 

disposto nos artigos 306.º-C e 306.º-D do Código dos Valores Mobiliários. 

  

Artigo 20.º 

Deveres de informação dos consultores para investimento autónomos 

1– O consultor para investimento autónomo deve manter um registo atualizado de todas as aqui-

sições e alienações de instrumentos financeiros que efetue, a título oneroso ou gratuito, direta-

mente ou por interposta pessoa, especificando: 

a) A data e a hora; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]. 
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2 – O consultor para investimento autónomo deve enviar à CMVM, até ao final do mês de janeiro, 

um relatório que descrimine todas as aquisições e alienações de instrumentos financeiros que 

efetuou no ano anterior, a título oneroso ou gratuito, diretamente ou por interposta pessoa, 

mencionando expressamente os elementos constantes das alíneas do número anterior. 

  

Artigo 32.º 

[…] 

1 – Para além dos elementos referidos no artigo 321.º-A do Código dos Valores Mobiliários, o con-

trato de concessão de crédito, celebrado com investidores não profissionais, para investimento 

em instrumentos financeiros contêm, pelo menos, os seguintes elementos: 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) […] 

2 – […] 

3 – […] 

4 – […] 

Artigo 34.º 

[…] 

O intermediário financeiro que, nos termos do artigo 32.º ou do n.º 1 do artigo anterior, conceda 

crédito para investimento em instrumentos financeiros ou aceite ordens com insuficiência de sal-

do, deve implementar mecanismos de controlo de risco adequados, designadamente: 

a) […] 

b) Limites a ser observados, nomeadamente relação mínima entre o valor da carteira e o montan-

te da insuficiência do saldo; 

c) […] 

d) […] 

e) […] 

Artigo 35.º 

[…] 

1 – […] 

a) Intermediários financeiros que exerçam atividades de análise financeira; 

b) […] 

c) Pessoas singulares que exerçam atividades de análise financeira a título independente ou en-

quadradas numa instituição, independentemente da natureza desta e da relação jurídica entre tal 

pessoa e a instituição em causa. 

2 – Para efeitos do presente diploma, entende-se por atividade de analista ou análise financeira a 

emissão de recomendações de investimento nos termos previstos no artigo 12.º-A do Código dos 

Valores Mobiliários. 

3 – (Revogado) 
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Artigo 36.º 

Comunicação 

1 – As pessoas previstas no artigo 35.º devem comunicar à CMVM, para efeitos de organização da 

supervisão, elementos previstos no Anexo I ao presente Regulamento. 

2 – A comunicação prevista no número anterior é efetuada no prazo máximo de 15 dias após o de 

início de funções ou da data de divulgação da primeira recomendação. 

3 – (Revogado) 

4 – (Revogado) 

5 – (Revogado) 

  

Artigo 36.º-B 

[…] 

1 – […] 

2 – Os consultores para investimento autónomos e os analistas financeiros podem ser representa-

dos pela mesma associação. 

  

 Artigo 39.º 

[…] 

Quaisquer alterações aos elementos previstos no Anexo I do presente Regulamento devem ser 

comunicadas à CMVM no prazo máximo de 15 dias a contar da respetiva ocorrência.  

  

Artigo 40.º 

[…] 

1 – As pessoas referidas no artigo 35.º elaboram uma lista de todas as recomendações elabora-

das, emitidas ou difundidas, nos termos previstos no Regulamento (UE) 596/2014, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, e respetiva regulamentação e atos delegados. 

2 – […] 

3 — A lista referida no n.º 1, bem como os elementos necessários para demonstrar a coerência 

das recomendações com os pressupostos que lhe estão subjacentes devem ser objeto de arquivo, 

por um prazo de 12 meses. 

  

Artigo 3.º 

Normas aditadas 

É aditado ao Regulamento da CMVM nº 2/2007 o artigo 10.º-D, com a seguinte redação: 

  

Artigo 10.º-D 

Comunicação dos colaboradores de intermediário financeiro que exercem a atividade  

de consultoria para investimento 

1–  Os intermediários financeiros comunicam à CMVM, no prazo máximo de 5 dias após o início 

de funções, os colaboradores que exercem atividade de consultoria para investimento. 
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2– A comunicação prevista no número anterior é acompanhada dos elementos previstos no  

Anexo II do presente Regulamento. 

  

Artigo 4.º 

Alteração à organização sistemática do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 

São introduzidas as seguintes alterações sistemáticas ao Regulamento n.º 2/2007, de 10 de de-

zembro, na sua redação atual: 

a) A epígrafe do Título I, passa denominar-se: «Disposições gerais» 

b) É aditado o Título I-A com a epígrafe «Registo de atividades de intermediação financeira» que 

compreende: 

i. O capítulo I, com a epigrafe «Registo dos intermediários financeiros», que integra os artigos 2.º 

a 7.º; 

ii. O capítulo II, com a epígrafe «Registo dos consultores para investimento autónomos e comuni-

cação dos colaboradores de intermediário financeiro que prestam consultoria para investimen-

to», que integra os artigos 8.º a 10.º-D. 

  

Artigo 5.º 

Norma Revogatória 

São revogados o artigo 3.º, o n.º 7 do artigo 4.º, o n.º 5 do artigo 5.º,  os n.ºs 2,3,4 e 5 do artigo 

6.º, o n.º 1 do artigo 8.º, o artigo 9.º, o artigo 10.º, o artigo 10.º-A, os n.ºs 2, 4 e 5 do artigo 10.º-B, 

alínea a) do n.º 3 do artigo 11.º-A, o artigo 14.º-A, o artigo 15.º, o artigo 16.º, o artigo 17.º, o arti-

go 18.º, o artigo 21.º, o artigo 22.º, o artigo 23.º, o artigo 24.º, o artigo 25.º, o artigo 26.º, o artigo 

27.º, o artigo 28.º, o artigo 29.º, o artigo 30.º, o artigo 31.º,  o n.º 3 do artigo 35.º, os n.ºs 3, 4 e 5 

do artigo 36.º, o artigo 36.º-A, o artigo 37.º, o artigo 38.º, o artigo 41.º, o artigo 42.º, o artigo 43.º, 

o artigo 44.º, o artigo 45.º e o artigo 46.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007, na sua redação 

atual;   

  

Artigo 6.º 

Disposições transitórias  

1– As pessoas referidas no artigo 35º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 que já se encontram 

registadas junto da CMVM à data de entrada em vigor do presente Regulamento estão dispensa-

das do dever de comunicação previsto no artigo 36.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007. 

2– Sem prejuízo disposto no número anterior, as pessoas referidas no artigo 35.º do Regulamento 

da CMVM n.º 2/2007 comunicam à CMVM as alterações aos elementos de identificação previstos 

no Anexo I, no prazo de 15 dias após a entrada em vigor do presente Regulamento. 

3– Os intermediários financeiros comunicam os colaboradores que exercem a atividade de consul-

toria para investimento no prazo máximo de 15 dias após a entrada em vigor do presente Regula-

mento. 

4– O artigo 2.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 não se aplica aos processos de registos ins-

truídos junto da CMVM antes da entrada em vigor do presente regulamento. 
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Artigo 7.º 

Republicação  

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

da CMVM n.º 2/2007, com a redação introduzida pelo presente Regulamento. 

  

Artigo 8.º 

Entrada em vigor 

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

27 de dezembro de 2018 ― A Presidente do Conselho de Administração, Gabriela Figueiredo  

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

 

 

Anexo - Republicação do Regulamento da CMVM n.º2/2007 
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Indicadores mensais dos fundos de investimento mobiliário 

Dezembro de 2018 

 

Estatísticas 

 

Em dezembro de 2018, o valor sob gestão dos organismos de investimento coletivo em valores 

mobiliários (OICVM) totalizou 10.469,5 milhões de euros, menos 191,3 milhões euros do que em 

novembro. Nos organismos de investimento alternativo (OIA), o valor mensal sob gestão decres-

ceu 4,1% para 751,5 milhões de euros. 

 

O valor das aplicações em ações de emitentes nacionais registou uma descida de 5,9% em relação 

ao mês anterior, enquanto nas de emitentes estrangeiros decresceu 6,0%. No que respeita à dívi-

da pública, o valor das aplicações caiu 1,9% na nacional, tendo aumentado 3,7% na estrangeira. O 

valor aplicado em obrigações ficou praticamente inalterado nas de emitentes nacionais e recuou 

3,3% nas de estrangeiros. 

 

O BCP manteve-se como o título com maior peso nas carteiras dos fundos, representando 11,3% 

do total investido, com uma descida mensal de 11,2%. Seguiram-se a NOS, cujo valor nas carteiras 

dos fundos recuou 6,6%, e a Jerónimo Martins, cujo valor recuou 2,6% face a novembro. 

 

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 Diageo. Fora da União Europeia des-

tacaram-se a Microsoft, a Nestlé e a Procter & Gamble. 

 

O Luxemburgo continuou a ser o principal destino de investimento dos OICVM em dezembro, ao 

absorver 14,4% do total das aplicações dos fundos, seguido da Alemanha (14,0%) e do Reino Uni-

do (13,7%). Portugal absorveu 8,4% do investimento. 

 

As sociedades gestoras com as maiores quotas de mercado foram a Caixagest (33,4%), a BPI Ges-

tão de Activos (24,5%) e a IM Gestão de Ativos (17,0%). 

 

Em dezembro foram constituídos três fundos de investimento mobiliário geridos pela Caixagest, 

concretamente, o “CAIXA WEALTH MODERADO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto”, o 

“CAIXA WEALTH DEFENSIVO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto” e o “CAIXA WEALTH AR-

ROJADO - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto”. No mesmo mês foi também constituído o 

fundo de poupança reforma “OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR/OICVM AGRESSIVO - Fundo de 

Investimento Aberto Harmonizado de Poupança Reforma”. 
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Indicadores mensais dos fundos de investimento imobiliário 

Dezembro de 2018 

 

Estatísticas 

 

Em dezembro de 2018, o valor sob gestão dos fundos de investimento imobiliário (FII), dos fundos 

especiais de investimento imobiliário (FEII) e dos fundos de gestão de património imobiliário 

(FUNGEPI) atingiu 10.638,8 milhões de euros, menos 126,6 milhões (1,18%) do que em novem-

bro. 

  

O montante investido nos fundos de investimento imobiliário caiu 1,6% face ao mês anterior, pa-

ra 7.733,0 milhões de euros. Nos FEII, o valor ficou praticamente inalterado em 2.461,2 milhões 

de euros e nos FUNGEPI desceu 0,3% para 444,7 milhões de euros. 

  

No período em análise, os países da União Europeia foram o destino da totalidade do investimen-

to feito em ativos imobiliários, tendo 43,3% da carteira dos FII e FEII abertos sido aplicados em 

imóveis do setor dos serviços. Os investimentos realizados pelos FUNGEPI destinaram-se sobretu-

do ao setor do comércio (52,0% do total). 

  

A Interfundos (13,3%), a Norfin (11,4%) e a GNB (10,3%) detinham as quotas de mercado mais 

elevadas. 

  

Em dezembro foram constituídas quatro sociedades especiais de investimento imobiliário de capi-

tal fixo (SIIESP): uma gerida pela LYNX Asset Managers, a “Imopatrimónio – SICAFI, SA”; e três ge-

ridas pela Interfundos: a “Multi 24 - Sociedade Especial de Investimento Imobiliário de Capital 

Fixo, SICAFI, SA”, a “Monumental Residence - Sociedade Especial de Investimento Imobiliário de 

Capital Fixo, SICAFI, SA”, e a “Adelphi Gere – Sociedade Especial de Investimento Imobiliário de 

Capital Fixo, SICAFI, SA”. 

  

No último mês de 2018 foram ainda liquidados o fundo de investimento imobiliário “NB Recon-

versão Urbana - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado”, gerido pela GNB, e os fundos espe-

ciais de investimento imobiliário “Património - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fecha-

do” e “MR - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado”, geridos pela Interfundos, e 

“Orey CS - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado”, gerido pela Orey Financial. 

  

Ainda em dezembro foi alterada a denominação do fundo de investimento imobiliário “Bonança I 

- Fundo de Investimento Imobiliário Fechado”, gerido pela Fidelidade – SGOII, para “IMOFID - Fun-

do de Investimento Imobiliário Fechado”. 
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Regulamento da CMVM n.º 13/2018 

Atividade de Gestão de Organismos de Investimento Coletivo 

 

EM VIGOR 

 

 A revisão do Regulamento da CMVM n.º 2/2015 relativo a Organismos de Investimento Coletivo 

(Mobiliários e Imobiliários) e comercialização de Fundos de Pensões Abertos de Adesão Individual 

(projeto de regulamento) enquadra-se no âmbito da revisão do Regime Geral dos Organismos de 

Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, operada pelo Decreto-

lei n.º 56/2018, de 9 de julho (RGOIC). 

 

Adicionalmente, além de outros aperfeiçoamentos legais que se impunham, foi refletida, median-

te a revogação das normas que regulam a comercialização dos fundos de pensões abertos de ade-

são individual (FPAAI), a reversão das competências de regulação e supervisão sobre FPAAI para a 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), de forma a fazer coincidir nesta 

entidade a supervisão e os poderes de intervenção no âmbito da comercialização daqueles produ-

tos. 

 

Finalmente, aproveitou-se para conformar algumas matérias previstas no Regulamento da CMVM 

n.º 2/2015 com os diplomas europeus específicos que as regulam, em particular com o Regula-

mento (UE) n.º 1286/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, 

que regula os produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em 

seguros (PRIIPs) e com o Regulamento (UE) 2017/1131, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

14 de junho de 2017, que regula os organismos de investimento coletivo do mercado monetário, 

que passam a estar regulados em diploma europeu específico. 

 

Atento o novo âmbito de aplicação, o Regulamento da CMVM n.º 2/2015 passa a ter a seguinte 

designação: Atividade de Gestão de Organismos de Investimento Coletivo. 

 

Para este efeito foi promovida a Consulta Pública da CMVM n.º 6/2018, tendo as observações 

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

 

Assim, ao abrigo do disposto n.º 1 do artigo 318.º , 319.º 320.º  e n.º 1 do artigo 369.º, todos do 

Código dos Valores Mobiliários, da alínea d) do n.º 2 do artigo 1.º, da alínea r) do artigo 12.ºe da 

alínea a) do n.º 3 do artigo 15.º, todos 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, ouvido o Banco de Portugal, aprova o seguinte regulamento: 
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Artigo 1.º 

Objeto 

O presente Regulamento procede à primeira alteração ao Regulamento da CMVM n.º 2/2015, de 

17 de julho de 2015, sobre Organismos de Investimento Coletivo (Mobiliários e Imobiliários) e 

Comercialização de Fundos de Pensões Abertos de Adesão Individual. 

  

Artigo 2.º 

Alteração ao Regulamento da CMVM n.º 2/2015, de 17 de julho de 2015 

Os artigos 1.º, 3.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 16.º, 21.º, 32.º, 41.º, 50.º, 53.º, 63.º, 74.º, 79.º e 101.º e 

os Anexos 7, 8 e 12 do Regulamento da CMVM n.º 2/2015, de 17 de julho de 2015, passam a ter a 

seguinte redação: 

  

«Artigo 1.º 

[…] 

1 - O presente regulamento desenvolve o regime previsto no Regime Geral dos Organismos de 

Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, adiante abreviadamen-

te designado «Regime Geral», especificamente quanto às seguintes matérias: 

a) Exercício da atividade de gestão de organismos de investimento coletivo; 

b) Termos e condições de funcionamento dos organismos de investimento coletivo; 

c) Comercialização e negociação em mercado secundário de unidades de participação; 

d) Informação relativa a organismos de investimento coletivo; 

e) Alterações significativas e suspensão das operações de subscrição e resgate; 

f) Transformação e cisão de organismos de investimento coletivo. 

2 - [Revogado]. 

3 - [Revogado]. 

4 - Para efeitos do presente regulamento são aplicáveis as definições previstas no artigo 2.º do 

Regime Geral. 

Artigo 3.º 

[…] 

  

1 - Os organismos de investimento coletivo do mercado monetário são regulados pelo Regula-

mento (UE) 2017/1131 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 relativo 

aos fundos do mercado monetário e adotam os tipos e categorias ali previstos. 

2 - [Revogado]. 

3 - [Revogado]. 

4 - [Revogado]. 

5 - [Revogado]. 

6 - [Revogado]. 

7 - [Revogado]. 

8 - [Revogado]. 

9 - [Revogado]. 
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10 - [Revogado]. 

11 - [Revogado]. 

12 - [Revogado]. 

13 - [Revogado]. 

14 - [Revogado]. 

Artigo 11.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - A entidade responsável pela gestão de organismos de investimento coletivo flexíveis mantém 

um registo das decisões estratégicas e operacionais respeitantes à política de investimento e da 

respetiva execução, bem como de quaisquer alterações às mesmas, e envia-o à CMVM sempre 

que tal seja solicitado. 

5 - […]. 

Artigo 12.º 

[…] 

1 - […]. 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) Cobertura de risco cambial. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

Artigo 13.º 

[…] 

Após os primeiros 12 meses de atividade, o investimento pelos organismos de investimento cole-

tivo sob forma societária em imóveis indispensáveis ao exercício da atividade está limitado a 20% 

do seu valor líquido global. 

Artigo 14.º 

[…] 

1 - Para efeitos do n.º 1 do artigo 78.º-A do Regime Geral, a política de gestão dos riscos dos orga-

nismos de investimento coletivo em valores mobiliários identifica, designadamente: 

a)[…]; 
b)[…]; 
c) […]; 
i) […]; 
ii) […]. 
2 - […]. 
3 - […]. 
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Artigo 16.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - Sem prejuízo do disposto no n.º 6 do artigo 79.º-B do Regime Geral, caso o perfil de risco ou a 

estratégia de investimento do organismo de investimento coletivo o justifique, a entidade respon-

sável calcula a exposição global em instrumentos financeiros derivados com uma frequência supe-

rior à frequência prevista para a divulgação do valor das respetivas unidades de participação, sen-

do esta, pelo menos, diária, no caso dos organismos de investimento coletivo em valores mobiliá-

rios. 

3 - […]. 

Artigo 21.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - A entidade responsável pela gestão envia mensalmente à CMVM informação relativa ao VaR, 

quando aplique este método de cálculo da exposição global a instrumentos financeiros derivados, 

até ao décimo dia útil do mês seguinte a que respeita a informação e com referência ao último dia 

do mês, nos termos definidos em instrução. 

Artigo 32.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - Para efeitos do número anterior, a entidade responsável pela gestão adota critérios que te-

nham por base o valor médio das ofertas de compra e de venda firmes ou, na impossibilidade da 

sua obtenção: 

a) O valor médio das ofertas de compra e de venda difundidas através de entidades especializa-

das, caso as mesmas se apresentem em condições normais de mercado, nomeadamente tendo 

em vista a transação do respetivo instrumento financeiro; 

b) O valor médio das ofertas de compra difundidas através de entidades especializadas, caso não 

se verifiquem as condições referidas na alínea anterior. 

4 - […]: 

a) […]; 

b) As médias que não incluam valores resultantes de ofertas das entidades referidas na alínea an-

terior e cuja composição e critérios de ponderação sejam conhecidos. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 
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Artigo 41.º 

[…] 

1 - […]. 

a) […]; 

i) 0,2%, no caso de organismo de investimento coletivo do mercado monetário; e 

ii) […]; 

b) […]; 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

Artigo 50.º 

Pluralidade dos auditores 

  

1 - [Revogado]. 

2 - […]. 

Artigo 53.º 

[…] 

1 - O extrato referido na alínea b) do n.º 8 do artigo 323.º do Código dos Valores Mobiliários, a 

disponibilizar pelas entidades comercializadoras aos participantes, inclui ainda o número de uni-

dades de participação detidas, o seu valor unitário e o valor total das mesmas. 

2 - […]. 

Artigo 63.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - [Revogado]. 

4 - [Revogado]. 

5 - Para efeitos da comunicação prevista no n.º 1 do artigo 26.º do Regime Geral as alterações ali 

referidas são devidamente identificadas na referida comunicação. 

Artigo 74.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]: 

a) […]; 
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b) Se verifique uma alteração substancial da política de investimentos ou da alocação de ativos do 

organismo de investimento coletivo, salvo se se tratar de organismo de investimento imobiliário 

ou de organismo de investimento em ativos não financeiros. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - O indicador sintético de risco e de remuneração de organismo de investimento imobiliário e de 

organismo de investimento em ativos não financeiros: 

a) Não é exigido quando o mesmo tenha duração inferior a um ano ou tenha alterado substancial-

mente a sua política de investimentos ou de alocação de ativos há menos de um ano; 

b) Baseia-se exclusivamente em informação relativa à rentabilidade efetiva do mesmo, se este 

tiver menos de cinco anos de duração ou tiver alterado substancialmente a política de investi-

mentos ou de alocação de ativos há menos de cinco anos, devendo o documento com informa-

ções fundamentais destinadas aos investidores identificar o período de referência.9 - […]. 

10 - […]. 

11 - [Revogado]. 

Artigo 79.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - [Revogado]. 

3 - […]. 

Artigo 101.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - As informações referidas no número anterior são disponibilizadas individualmente aos partici-

pantes e objeto de aviso através do Sistema de Difusão de Informação da CMVM, pelo menos 30 

dias antes da data limite para requerer o resgate. 

3 - […]. 

ANEXO 7 

[…] 

7.1 

[…] 

  

PARTE I 

[…] 

  

CAPÍTULO I 

[…] 

 1. 

[…]. 

a) […]; 
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b) O organismo de investimento coletivo constitui-se como organismo de investimento coletivo 

[...] [ex. organismo de investimento coletivo em valores mobiliários aberto de ações, organismo 

de investimento coletivo em valores mobiliários aberto de obrigações, etc.]. Identificar as altera-

ções ocorridas ao longo da vida do organismo de investimento coletivo. 

c) […]; 

d) [...]; 

e) [...]; 

f) [...]. 

2. […]. 

3. […]. 

4. […]. 

5. […]. 

6. […]. 

 

CAPÍTULO II  

[…] 

  

CAPÍTULO III        

[…]. 

  

CAPÍTULO IV        

[…]. 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

i) […]; 

§ […]; 

i) 0,2%, no caso de organismo de investimento coletivo do mercado monetário; e 

ii) […]; 

§ […]; 

ii) […]. 

  

CAPÍTULO V        

[…]. 

  

CAPÍTULO V I       

[…]. 

  

 

Organismos de Investimento Coletivo | Regulamentos 

B o l e t i m  
Mensal da CMVM 

42 



 

 

PARTE II   

[…]. 

  

7.2 

[…]. 

  

PARTE I 

[…].      

  

CAPÍTULO I        

[…]. 

  

CAPÍTULO II        

[…]. 

  

CAPÍTULO III        

[…]. 

  

CAPÍTULO IV        

[…]. 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

i) […]; 

§ […]; 

i) 0,2%, no caso de organismo de investimento coletivo do mercado monetário; e 

ii) […]; 

§ […]; 

ii) […]. 

  

CAPÍTULO V        

[…]. 

  

CAPÍTULO VI       

[…]. 

  

PARTE II   

[…]. 
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ANEXO 8 

(Informação prevista nos artigos 65.º e 66.º) 

8.1 - […]. 

8.2 - […]. 

8.3 – […]. 

8.4 – [Revogado] 

  

ANEXO 12 

[…] 

12.1 […]. 

12.2 […]. 

A – […]. 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 – […]. 

7 – […]. 

7.1. […]. 

7.1.1. […]. 

7.1.2. […]. 

7.1.3. Organismos de investimento coletivo do mercado monetário 

7.2. […]. 

8 – […]. 

9 – […]. 

B – […]. 

C – […]. 

D – […]. 

E – […]». 

  

Artigo 3.º 

Aditamento ao Regulamento da CMVM n.º 2/2015, de 17 de julho de 2015 

Os artigos 1.º-A ao 1.º-G são aditados ao Regulamento da CMVM n.º 2/2015, de 17 de julho de 

2015, com a seguinte redação: 

  

«Título I-A 

Exercício da atividade de gestão de organismos de investimento coletivo 

  

Capítulo I 

Registo para o exercício da atividade 
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Artigo 1.º-A  

Instrução do pedido 

1 – Sem prejuízo do previsto no artigo 70.º do Regime Geral, o pedido de registo para o exercício 

da atividade de gestão de organismos de investimento coletivo é instruído com os seguintes ele-

mentos: 

a) Programa de atividades; 

b) Estrutura organizativa; 

c) Meios técnicos, materiais e humanos afetos à atividade; 

d) Compilação das políticas e procedimentos internos exigidos para assegurar o cumprimento dos 

deveres previstos no Regime Geral e na legislação específica da União Europeia, designadamente 

a regulamentação e atos delegados da Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conse-

lho de 13 de julho de 2009 e a regulamentação e atos delegados da Diretiva 2011/61/UE do Parla-

mento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011; 

e) Projetos de contratos a celebrar com entidades subcontratadas, caso existam. 

2 – O programa de atividades referido na alínea a) do número anterior, relativo aos três primeiros 

anos de atividade, contém, pelo menos, os respetivos pressupostos, a análise de sensibilidade às 

variáveis críticas, um teste de esforço ao plano de viabilidade económico-financeiro e o break 

even funcional. 

3 – Os elementos referidos na alínea c) do n.º 1 incluem, pelo menos, as seguintes especificações: 

a) Os fornecedores, as características e as designações dos sistemas informáticos utilizados no 

exercício da atividade que assegurem, no mínimo, as funções referidas no artigo 1.º-B.º; 

b) O local a partir do qual a atividade será exercida, juntando planta das instalações, com a identi-

ficação da localização física de cada área funcional. 

4 - Para efeitos do presente regulamento são aplicáveis as definições previstas no artigo 2.º do 

Regime Geral. 

  

Capítulo II 

Requisitos para o exercício da atividade 

  

Artigo 1.º-B 

Meios informáticos 

1 - A entidade responsável pela gestão deve dispor de meios informáticos compatíveis com a sua 

atividade, nomeadamente no que respeita aos seguintes elementos: 

a) Estrutura de rede; 

b) Unidade física de fornecimento contínuo de energia; 

c) Servidores; 

d) Sistema operativo; 

e) Cópias de segurança (back-ups); 

f) Acessibilidade aos meios informáticos, designadamente níveis de acesso e palavras-chave 

(passwords). 

2 - Os sistemas informáticos devem permitir: 
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a) A prestação de informação ao mercado e às autoridades de supervisão em cumprimento das 

normas legais e regulamentares em vigor; 

b) Em qualquer altura, buscas e seleções de conjuntos de registos por data, hora de execução, 

tipo e número de operação, número de conta, instrumento financeiro, titulares, contitulares ou 

mandatários, contraparte, mercado e atividade de intermediação; 

c) A possibilidade de emissão de extratos relativos aos bens pertencentes ao património de clien-

tes por data de movimento ou por data-valor; 

d) A reconstituição do circuito interno das ordens e das decisões de investimento até à sua execu-

ção ou transmissão, evidenciando eventuais agregações de ordens e re-especificações de opera-

ções; 

e) A integração, de forma automática, entre o registo das operações na carteira dos organismos 

de investimento coletivo e os respetivos lançamentos contabilísticos, para permitir que, a todo o 

momento, a informação resultante da carteira e da contabilidade dos organismos de investimen-

to coletivo sejam coincidentes; 

f) A valorização, de forma automática, dos ativos integrantes da carteira dos organismos de inves-

timento coletivo, incluindo os instrumentos financeiros derivados admitidos à negociação em 

mercado regulamentado reconhecido e aberto ao público, designadamente com recurso a fontes 

externas de informação e o consequente procedimento de apuramento do valor da unidade de 

participação; 

g) A integração com os sistemas do depositário e das entidades comercializadoras, relativamente 

às operações de subscrição e de resgate; 

h) A integração com os sistemas do depositário no que respeita ao acesso à informação relativa às 

contas de instrumentos financeiros e de numerário de cada organismo de investimento coletivo; 

i) O controlo da observância das disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como dos 

documentos constitutivos dos organismos de investimento coletivo sob gestão; 

j) O controlo de risco do património dos organismos de investimento coletivo sob gestão, incluin-

do instrumentos financeiros derivados. 

  

Artigo 1.º-C 

Meios humanos 

1 - As entidades responsáveis pela gestão devem manter permanentemente atualizada uma lista 

das pessoas que exercem funções no âmbito da atividade de gestão de organismos de investi-

mento coletivo, independentemente da natureza do vínculo e da função. 

2 - Quando requerida a apresentação da lista referida no número anterior deve a mesma ser 

apresentada de imediato à CMVM. 

  

Artigo 1.º -D 

Requisitos gerais do sistema de controlo interno 

As entidades responsáveis pela gestão devem comunicar à CMVM a pessoa responsável pela fun-

ção de verificação do cumprimento (compliance officer) no prazo máximo de 5 dias após a sua 

designação. 
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Artigo 1.º -E 

Compilação de políticas e de procedimentos 

A entidade responsável pela gestão deve ter todas as políticas e procedimentos legal e regula-

mentarmente previstos permanentemente compilados e disponíveis para consulta por qualquer 

pessoa relevante ou para efeitos de supervisão. 

  

Capítulo III 

Informação 

Artigo 1.º -F  

Alterações subsequentes 

Qualquer alteração aos elementos com base nos quais foi concedido o registo deve ser comunica-

da à CMVM pela entidade responsável pela gestão no prazo máximo de 30 dias após a sua verifi-

cação. 

  

  Artigo 1.º-G 

Relatório de avaliação 

1 - As entidades responsáveis pela gestão devem remeter anualmente à CMVM o relatório de 

controlo interno referido na alínea a) do n.º 4 do artigo 79.º-K do Regime Geral e no n.º 4 do arti-

go 60.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013, da Comissão Europeia, de 19 de dezembro 

de 2012. 

2 - Ao relatório de controlo interno, aplica-se o disposto nos artigos 11.º a 11.º-C do Regulamento 

da CMVM n.º 2/2007 com as necessárias adaptações, designadamente quanto ao conteúdo do 

relatório previsto no n.º 2 do artigo 11.º- A: 

a) Em relação ao sistema de controlo do cumprimento, caso a entidade responsável pela gestão 

não disponha de um sistema de controlo do cumprimento independente, demonstração de que 

reúne as condições previstas no n.º 5 do artigo 79.º- L do Regime Geral ou no segundo parágrafo 

do n.º 3 do artigo 61.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013, da Comissão Europeia, de 19 

de dezembro de 2012, consoante os casos; 

b) Relativamente ao serviço de gestão de riscos, caso a entidade responsável pela gestão não dis-

ponha de um serviço de gestão de riscos independente, demonstração de que reúne as condições 

previstas na alínea b) do n.º 2 ou no n.º 5 do artigo 79.º-N do Regime Geral; 

c) Em relação ao serviço de auditoria interna: 

(i) Uma descrição do plano de auditoria previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 79.º-M do Regime 

Geral ou da alínea a) do n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013, da Co-

missão Europeia, de 19 de dezembro de 2012, consoante os casos; 

(ii) Caso a entidade responsável pela gestão não disponha de um serviço de auditoria interna in-

dependente, demonstração de que reúne as condições previstas no n.º 2 do artigo 79.º- M do 

Regime Geral ou no n.º 1 do artigo 62.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013, da Comis-

são Europeia, de 19 de dezembro de 2012, consoante os casos.» 
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Artigo 4.º 

Alterações à organização sistemática do Regulamento da CMVM n.º 2/2015 

É aditado o Título I-A, com a epígrafe «Exercício da atividade de gestão de organismos de investi-

mento coletivo», integrando os seguintes capítulos: 

a) Capítulo I, com a epígrafe «Registo para o exercício da atividade», que integra o artigo 1.º-A; 

b) Capítulo II, com a epígrafe «Requisitos para o exercício da atividade», que integra os artigos 1.º

-B a 1.º -E; 

c) Capítulo III, com a epígrafe «Informação», que integra os artigos 1.º-F a 1.º-G. 

 

Artigo 5.º 

Norma revogatória 

São revogados os n.ºs 2 e 3 do artigo 1.º, os n.ºs 2 a 14 do artigo 3.º, os artigos 4.º e 5.º, o n.º 1 

do artigo 50.º, os artigos 54.º e 55.º, os artigos 57.º a 62.º, os n.ºs 3 e 4 do artigo 63.º, o n.º 11 do 

artigo 74.º, o artigo 75.º, o n.º 2 do artigo 79.º, o artigo 80.º, o artigo 82.º a 91.º, o ponto 8.4 do 

Anexo 8 e o Anexo 10 e o Anexo 14 do Regulamento da CMVM n.º 2/2015, de 17 de julho de 

2015. 

Artigo 6.º 

Regime transitório 

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, os artigos 3.º, 4.º e 5.º, subalínea i), da alínea a), do 

n.º 1 do artigo 41.º e anexos 7 e 12, do Regulamento da CMVM n.º 2/2015, de 17 de julho de 

2015, na redação imediatamente anterior às alterações preconizadas pelo presente regulamento, 

mantêm-se aplicáveis aos organismos de investimento coletivo do mercado monetário e aos orga-

nismos de investimento coletivo do mercado monetário de curto prazo já constituídos à data da 

aplicação do Regulamento (UE) 2017/1131, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de ju-

nho de 2017, nos termos do artigo 47.º, até à data da apresentação do pedido referido no n.º 1 

do artigo 44.º do referido diploma europeu e, no máximo, até 21 de janeiro de 2019. 

  

Artigo 7.º 

Republicação  

É republicado em anexo ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante, o Regulamento 

da CMVM n.º 2/2015, com a redação introduzida pelo presente Regulamento. 

  

Artigo 8.º 

Entrada em vigor 

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

27 de dezembro de 2018 ― A Presidente do Conselho de Administração, Gabriela Figueiredo  

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

 

Anexo - Republica o Regulamento da CMVM n.º 2/2015 
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