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COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Relatório Anual 2018

TECNOLOGIA

• 500 mil ficheiros recebidos de informação normalizada
• 3,6 mil milhões registos de informação em repositórios de dados

• Redução de 40% dos custos com a impressão
• 3,9 milhões de euros de despesa em tecnologia

COLABORADORES

• 241 nº de colaboradores
• 42,5 anos média de idades

• 8 087 horas formação profissional

CONTAS

• 22,8 milhões de euros de receita
• 22,7 milhões de euros de despesa

APOIO AO INVESTIDOR

• 6 162 pedidos de apoio dos investidores, menos 33% que em 2017
• 462 reclamações recebidas, menos 67% que em 2017
• 816 reclamações concluídas, menos 6% que em 2017
• 14% das reclamações resolvidas com resposta favorável ao reclamante

RECURSOS ATIVIDADE

O índice PSI 20 caiu 12,2% em 2018, em linha com a tendência registada nos principais índices internacionais. 
A evolução foi acompanhada por um aumento generalizado da volatilidade nos vários mercados, incluindo o 
português, o que poderá estar relacionado com o processo de saída do Reino Unido da União Europeia e com 
o aumento das tensões comerciais entre os EUA e a China. 

-
nos 8,7% do que em 2017, e o valor sob gestão dos fundos de investimento imobiliário também recuou, caindo 
1,4% para 10 639 milhões de euros. Também aqui Portugal alinhou com a tendência internacional.

O desempenho negativo nos mercados nacionais ocorreu num contexto de desaceleração do dinamismo da 
economia, em particular na segunda metade do ano, com o produto interno a crescer ligeiramente acima de 
2% face ao ano anterior. Ainda assim, a taxa de desemprego continuou em rota descendente, tendo recua-

-
mento da República Portuguesa diminuíram, tal como os spreads de crédito, que atingiram mínimos históri-

2018 EM NÚMEROS



13

RELAÇÃO COM O MERCADO

• 3 conferências internacionais organizadas, incluindo sobre
   Finanças Sustentáveis
• 6 442 458 de visualizações do website da CMVM
• 2 redes sociais onde estamos presentes (Twitter e LinkedIn)

REGULAÇÃO

• 10 consultas públicas
• 13 regulamentos (parte já tinha sido sujeita a consulta em 2017)

SUPERVISÃO

Mercados

• 604 ocorrências registadas de situações potencialmente anómalas
• 52 processos de análise de operações concluídos
• 86 contactos com entidades no âmbito da supervisão em tempo real
• 4 ações de supervisão presencial no âmbito do abuso de mercado

Gestão de ativos e intermediação financeira

• 8 ações de supervisão presencial concluídas
• 9 ações de supervisão presencial iniciadas
• 16 sociedades de consultoria para investimento alvo 
  de uma análise de âmbito prudencial

Auditores

• 8 ações de supervisão presenciais concluídas
• 1 223 total de auditores registados, mais 23 que em 2017
• 187 SROC registadas, menos 7 que em 2017
• 58 auditores de Entidades de Interesse Público, menos 1 que em 2017
• 1 095 Entidades de Interesse Público, mais 4 que em 2017

Entidades

• 1 central de valores mobiliários autorizada
• Mais 13 organismos de investimento coletivo imobiliário autorizados
• Mais 9 fundos de investimento mobiliário autorizados
• Mais 2 sociedades gestoras de fundos de capital de risco autorizados
• 3 novas entidades gestoras de plataformas de crowdfunding registadas
• Mais 2 sociedades de capital de risco registadas
• Mais 106 peritos avaliadores de imóveis registados

FORMAÇÃO E INOVAÇÃO

• 3 protocolos de formação financeira com universidades
• 12 sessões de esclarecimento na rede bancária nacional em 12 distritos sobre FinTech
• 9 workshops sobre FinTech, Crowdfunding, Blockchain e criptomoedas
• 39 candidaturas ao Portugal Finlab – Innovation Hub
• 2 inquéritos online: um dirigido aos investidores; outro sobre FinTech dirigido à indústria

INVESTIGAÇÃO

• 20 processos de investigação concluídos
• 7 comunicações ao Ministério Público
• 63 investidores investigados por suspeita de abuso de mercado
• 2 alertas da CMVM aos investidores sobre intermediação financeira não autorizada

COOPERAÇÃO

• 25 pedidos de informação solicitados a congéneres internacionais
• 16 respostas a solicitações em matéria de cooperação institucional e internacional

CONTRAORDENAÇÕES 

• 63 processos de contraordenação decididos
• 39 coimas aplicadas
• 2 165 000 euros total de coimas aplicadas

Emitentes

• 96 total de emitentes admitidos à negociação em Portugal
• 56 total de emitentes de ações
• 3 admissões e 6 exclusões de emitentes de ações
• 40 total de emitentes de obrigações
• 3 admissões e 3 exclusões de emitentes de obrigações
• 5 prospetos de ações


