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MENSAGEM DA PRESIDENTE

GABRIELA FIGUEIREDO DIAS
Presidente do Conselho de Administração da CMVM

2020, E O QUE A ELE SE SEGUIU, FOI O TEMPO EM QUE O TEMPO
NOS FALHOU. A CRISE SANITÁRIA EVOLUIU DEPRESSA DEMAIS PARA
UMA PROFUNDA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL; E O TEMPO PASSOU
DEMASIADO DEVAGAR NA PARAGEM E NO DISTANCIAMENTO
A QUE FOMOS OBRIGADOS. A REAÇÃO RÁPIDA E A RESILIÊNCIA DE
TODA A SOCIEDADE, E TAMBÉM DA CMVM, EVITARAM CENÁRIOS
AINDA MAIS GRAVES E PERMITEM-NOS AGORA PERSPETIVAR
UMA RECUPERAÇÃO ROBUSTA PARA A QUAL IMPORTARÁ INSISTIR
NUMA MAIOR DINAMIZAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS.
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N

ada de tão grave, tão inesperado e tão desafiante aconteceu durante o ano de 2020
como a crise sanitária e os
seus impactos determinantes nos sistemas de saúde,
no sistema financeiro, nas
economias, nas formas de
trabalho, nas decisões políticas, na sociedade e, sobretudo, nas pessoas.
Mas como todas as crises, esta chegou-nos
também com as suas oportunidades e em 2020 vimos a tomada de decisões políticas e económicas
sem precedentes, a nível nacional, europeu e mundial, para apoiar as empresas, o emprego, as famílias e o sistema financeiro como um todo. São disso exemplo as moratórias decididas de forma coordenada, a intervenção muito rápida e em formatos
inéditos dos bancos centrais no suporte à economia, a libertação, pela Comissão Europeia, de
100 000 milhões de euros para atenuar os riscos de
desemprego gerados pela pandemia e a emissão
de dívida comum na Europa para financiar a recuperação. A explosão da digitalização que atingiu no
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final de 2020 o ponto de desenvolvimento que havia sido estimado para daqui a vários anos; a aceleração da sustentabilidade nas suas vertentes social e de boa governação, para além da dimensão
climática; a verdadeira revolução no trabalho, onde o confinamento e o distanciamento introduziram transformações irreversíveis.
Há muitos anos que as pandemias constam, é
certo, das longas listas de riscos potenciais incluídas em prospetos de ofertas públicas ou em documentos informativos e condições de remuneração e
reembolso de produtos de investimento. No entanto, a sua concretização nunca fora verdadeiramente uma realidade para a qual estávamos preparados. Todos fomos forçados a improvisar e adaptarmo-nos até certo ponto. Embora a disponibilidade
de vacinas e os instrumentos desenvolvidos durante a crise para minimizar desigualdades nos permitam um grande otimismo relativamente à evolução
da pandemia e dos seus impactos, a crise sanitária
deixará vestígios duradouros no trabalho, na economia e na sociedade.
Os mercados financeiros sofreram os mesmos
altos e baixos. Depois de uma forte queda em março
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de 2020, os mercados recuperaram e bateram até
novos recordes. Os generosos pacotes de apoio dos
governos e a flexibilização monetária desempenharam certamente um papel nesta evolução. Ficamos
agora com um desfasamento inquietante entre um
mercado de capitais ainda volátil mas exuberante e
a economia real, cuja recuperação parece longe de
justificar aqueles desempenhos e comportamentos.
Mas nem só de pandemia se fez 2020. Para além
dela ou por vezes apesar dela, houve, nesse período, outros desenvolvimentos, surpresas e perplexidades, também no sistema financeiro. Durante todo o ano de 2020 a Europa preparou-se para a saída do Reino Unido da União Europeia formalmente
ocorrida em janeiro de 2020 mas apenas materializada, nos seus efeitos, no final do ano. Em setembro
a Comissão Europeia adotou um Plano de Ação para a União dos Mercados de Capitais. Ainda em 2020
testemunhámos novos eventos financeiros como o
caso Wirecard ou o Luanda Leaks.
Por cá todos estes desenvolvimentos vieram
reforçar a atenção que a evolução do nosso mercado exige. A OCDE divulgou os resultados de um estudo efetuado com a CMVM ao longo de quase 2 anos
sobre os obstáculos ao desenvolvimento do mercado de capitais português tornando evidente para todos, incluindo agentes económicos e responsáveis políticos, que dinamizar o mercado e colocá-lo ao serviço da recuperação económica não é uma
opção mas um imperativo e uma urgência, e que há
muito trabalho a fazer, mais uma vez, por todos.
Na vertente das finanças sustentáveis conhecemos desenvolvimentos ao mesmo tempo auspiciosos pela força, exuberância e clara cristalização
desta tendência; e preocupantes pelo crescimento dos riscos de greenwashing, pela hipervalorização da componente ambiental em face das componentes social e de governação e pelo risco de evoluções regulatórias assimétricas a nível europeu e
global que podem, caso não sejam corrigidas, gerar
o isolamento da Europa face a outras abordagens
globais e prejudicar a competitividade europeia. A
União Europeia estabeleceu um objetivo climático
claro de neutralidade climática até 2050, e adotou
um pacote legislativo considerável que atribuirá um
papel mais central à sustentabilidade.
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N

a CMVM vivemos 2020 com um permanente sentimento de urgência e
emergência. Também por aqui passaram o medo e a esperança. Também tivemos altos e baixos. Também perdemos
e também aproveitámos as oportunidades.
Em março, numa decisão e movimento inéditos, transitámos em 24 horas para um regime de teletrabalho integral. A gestão da segurança e da saúde, a conceção e acionamento de políticas de gestão de crise e a disponibilização de instrumentos
colaborativos e de trabalho à distância num curtíssimo espaço de tempo envolveram um esforço muito
relevante, mas bem sucedido, que nos permitiu continuar a operar sem interrupções nem perda de foco ou eficácia. Foi a nossa oportunidade de testar a
organização nas várias vertentes mais pressionadas
pela crise – tecnológica, recursos humanos, recursos financeiros - à luz dos seus valores, nomeadamente de inovação e colaboração, em favor da agilidade e adaptabilidade. Isso permitiu reconhecer a
evolução alcançada e o imenso valor da modernização digital que temos prosseguido de forma persistente, ainda que a um ritmo inferior ao necessário,
imposto por vários obstáculos.
Não foi para nós um desafio menor acompanhar
a adaptação dos nossos supervisionados a um novo contexto e assegurar através de uma supervisão
determinada, atenta e sensível, a manutenção do
cumprimento das regras mesmo em operações e situações particularmente complexas, mas também
colaborar através da emissão de orientações con-

Mensagem da Presidente

cretas, numa situação de grande volatilidade dos
mercados e de agravados riscos, nomeadamente de
fraude digital. A crise permitiu também identificar a
emergência de novas tendências na captação de investidores e distribuição de instrumentos financeiros bem como de novos perfis de investidores, impulsionando ajustamentos na comunicação e na supervisão e assegurando, apesar da distância física,
maior proximidade com os stakeholders na identificação das dificuldades, riscos e caminhos através
da organização de inúmeras iniciativas de comunicação e colaboração.
O contexto de 2020 colocou ainda em evidência a interdependência dos mercados e a importância de uma maior integração, a vários níveis, incluindo na colaboração entre autoridades de supervisão,
sobretudo no âmbito da ESMA e da IOSCO, onde a intervenção da CMVM foi largamente intensificada para além daquilo que já vinha sendo uma presença
muito ativa.
Não deixamos de reconhecer, todavia, alguns
impactos nos níveis de serviço prestados, bem como na organização como um todo, a sofrer os efeitos do prolongamento do teletrabalho e de alguns
obstáculos ao desenvolvimento de partes importantes do nosso projeto. Será decisivo nos próximos
tempos juntar as peças e as pessoas de novo, retomar foco no caminho que escolhemos e no propósito que perseguimos, reafirmar o nosso compromisso, persistir em objetivos e na afirmação da sua
imperatividade e avançar com determinação e coragem no desígnio e na missão de apoio do investidor,
do desenvolvimento do mercado e de proteção da
estabilidade financeira que nos tem guiado ao longo
dos últimos 30 anos.

E

ste é o último Relatório Anual da CMVM que prefacio. Não obstante o mandato demasiado curto e, em um terço
da sua duração, cumprido em pandemia e teletrabalho, estou profundamente grata
pelo desafio, pela jornada, pelo ensinamento,
pelas pedras no caminho até, e pela extraordi-
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nária experiência que esta missão de liderar a CMVM
durante quatro anos e meio me proporcionou, e que
procurei e procurarei até ao final devolver com empenho, sentido de missão e realização de um propósito maior.
Em final de mandato, deixo uma nota de grande orgulho por uma CMVM que tive a honra e o enorme privilégio de liderar num percurso de amadurecimento, modernização e transformação cultural;
uma palavra de profunda esperança no futuro da
CMVM e do mercado e dos investidores que nos dão
razão de ser; um pedido de continuação de um trabalho de serviço público, com o investidor no centro e o desenvolvimento do mercado sempre no horizonte; e um profundo agradecimento a todos: aos
nossos supervisionados, que muito respeito e que
tanto me ensinam; aos investidores, que me motivam, todos os dias, a procurar as melhores formas
de os apoiar; aos outros supervisores financeiros,
nacionais e internacionais, ao lado de quem trilhamos um caminho comum; às nossas pessoas na CMVM, todas, e em particular àqueles em quem encontrei constante apoio, inspiração, desafio, lealdade e amizade; aos meus colegas do Conselho de
Administração, em particular aqueles que persistiram comigo no projeto e lhe darão continuidade, pelo apoio, o compromisso e a profunda lealdade; e a
toda a comunidade, pela abertura, pela aceitação do
desafio de fazer parte do nosso projeto e por, finalmente, confirmar e devolver em dobro o valor do que
fazemos. l
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NÚMEROS DO ANO
O presente Relatório dá a conhecer a atividade da CMVM nas suas diversas
dimensões, num ano marcado pela pandemia por covid-19, pela queda de 6,1%
do PSI-20 em linha com a tendência europeia, pelo decréscimo do Produto Interno
Bruto (PIB) mais pronunciado (7,6%) do que a média da Zona Euro (6,8%) mas
também pela resiliência do sector de gestão de ativos português, onde o valor sob
gestão dos fundos de investimento mobiliário nacionais apresentou um crescimento
de 12,9% (e um valor sob gestão de 14 669 milhões de euros no final de 2020).
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processos de investigação concluídos

sobre entidades não autorizadas

20
20
21

FORMAÇÃO E INOVAÇÃO
32

situações analisadas relativas a entidades não autorizadas
alertas da CMVM aos investidores

projetos selecionados no âmbito do Innovation Hub
sessões de formação sobre “Artificial Intelligence, Market Risk
e Robot Advisory”

2

sessões de formação no âmbito do Plano Nacional de Formação

e internacionais

Financeira sobre “cibersegurança e fraude nas transações digitais”,

comunicações ao Ministério Público

com participação de 5

APOIO AO INVESTIDOR
7 066
422
388
36
97%

candidaturas recebidas à 2.ª Edição do Portugal Finlab –
Innovation Hub

10
4

notificações para alteração de websites
trocas de informação com autoridades congéneres nacionais

pedidos de apoio dos investidores
reclamações recebidas

256 professores

COOPERAÇÃO

104
63

reclamações concluídas

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

dias de prazo mediano de tratamento de uma reclamação

REGULAÇÃO

reclamações atendidas pela entidade reclamada ou
em que a pretensão do reclamante não era procedente

9

regulamentos da CMVM, entre os quais os relativos
à clarificação e simplificação regulatória

7

8

OICVM estrangeiros

Evolução do Valor Líquido Global OICs em 2020 - VLGF

INVESTIGAÇÃO
17
65
45

Fundos de investimento mobiliário nacionais

31.1.20
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PRODUTO CAIU 7,6%
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consultas públicas

RECURSOS

ATIVIDADE

CONTAS

SUPERVISÃO

22,5 milhões de euros em rendimentos
22,5 milhões de euros em gastos
COLABORADORES
222
44

nº de colaboradores a 31 de dezembro
anos, média de idades

TECNOLOGIA
595 mil ficheiros recebidos de informação normalizada
7,5 milhares de milhões de registos

MERCADOS

526
231
58
185
70
6
5

ocorrências por variação persistente e significativa do preço
ocorrências por variação pontual e significativa do preço
ocorrências relativas a rumores ou decorrentes de notícias
outras situações
análises de operações preliminares
análises de operações concluídas
GESTÃO DE ATIVOS
E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

de informação em repositórios de dados

167 terabytes de armazenamento sob gestão

ocorrências registadas

25

ações de supervisão concluídas realizadas por recurso a meios
remotos, em substituição de supervisões presenciais

24

ações de supervisão iniciadas por recurso a meios remotos,
em substituição de supervisões presenciais

200

ações de supervisão contínua iniciadas
EMITENTES

RELAÇÃO COM O MERCADO
1
13
3 000
3
968 617
5
9
1

conferência internacional

ações de supervisão de informação financeira
admissões e 2 exclusões de mercado de emitentes de ações
admissões e 1 exclusão de mercado de emitentes de obrigações
prospetos de ações aprovados
prospetos de obrigações aprovados
prospetos de ofertas públicas de aquisição aprovados

eventos com stakeholders, com cerca de 560 participantes
participantes nas iniciativas da Semana Mundial do Investidor
eventos “Conversas na CMVM”
utilizadores do website da CMVM
novas brochuras da CMVM focadas no investidor

AUDITORES

5
121
62

ações de supervisão presencial concluídas
ações de supervisão contínua concluídas
ações de supervisão iniciadas

vídeos divulgados no site e nas redes sociais
vídeo sobre fraudes digitais

CONTRAORDENAÇÕES
44 processos de contraordenação decididos
34 processos de contraordenação iniciados
39 coimas aplicadas
6 647 500 euros total de coimas aplicadas

9

66
3
2
3
10
3
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NOVAS ENTIDADES AUTORIZADAS
OU REGISTADAS

4

sociedades gestoras de organismo de investimento
coletivo autorizadas

13
8
5
46
57

organismos de investimento imobiliário autorizados
organismos de investimento mobiliário autorizados
sociedades de capital de risco registadas
fundos de capital de risco registados
peritos avaliadores de imóveis registados
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RESPOSTA À COVID-19
A CMVM adotou um conjunto de procedimentos, decisões e recomendações
dirigidas a investidores e às entidades sob sua supervisão com o objetivo
de monitorizar a integridade e funcionamento regular dos mercados financeiros
e de os apoiar a enfrentar o contexto gerado pela pandemia por covid-19.
EMITENTES E MERCADOS
Focámos a supervisão na qualidade da informação relevante sobre os
impactos da Covid-19 no negócio, na situação financeira e no desempenho
económico das entidades supervisionadas
Recomendámos a realização de assembleias gerais de emitentes através de
meios telemáticos e flexibilizámos a data limite para apresentação
e aprovação de contas
Monitorizámos em permanência a atuação dos investidores com posições
curtas em emitentes nacionais e a resiliência dos mecanismos prudenciais
das estruturas de mercado
Recomendámos a adoção de princípios de prudência, sustentabilidade
e transparência, em particular nas decisões de distribuição de dividendos
e política de remunerações

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
Prorrogámos o prazo para o reporte de informação em matéria de prevenção
do branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo (BCFT)
Reiterámos a necessidade de manutenção da operacionalidade
dos sistemas de controlo e monitorização
Reiterámos junto das entidades a necessidade de monitorização e controlo
na identificação de clientes e de operações, com vista à identificação dos
riscos de BCFT emergentes da situação pandémica.
Reforçámos junto das entidades a importância do dever de comunicação de
operações suspeitas ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal
da Procuradoria-Geral da República e Unidade de Informação Financeira

PERITOS AVALIADORES DE IMÓVEIS
Determinámos a adoção de políticas e procedimentos de continuidade
de negócio, nomeadamente nas práticas profissionais usadas para
garantir a qualidade dos seus serviços de avaliação
Estabelecemos a obrigatoriedade de comunicação prévia às respetivas
entidades do sistema financeiro nacional, por documento escrito, dos
termos em que as avaliações deveriam decorrer
Admitimos a possibilidade de os peritos avaliadores de imóveis
recorrerem, em alguns casos, a inspeções realizadas por terceiros e
suportadas em alternativas tecnológicas
Prorrogámos prazos de reporte de informação não urgente à CMVM
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GESTORES DE ATIVOS
E INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS
Solicitámos a comunicação à CMVM da ativação de planos de continuidade
de negócio e de situações em que tal continuidade se encontrasse em risco
Monitorizámos o cumprimento de todos os deveres regulatórios,
incluindo de avaliação dos ativos, bem como das dificuldades
Determinámos o reforço da frequência de alguns reportes de informação
à CMVM, sobretudo relacionado com níveis de liquidez, intensificámos
os contactos diários com as entidades gestoras e flexibilizámos alguns
prazos de reporte aplicáveis às empresas de investimento, às entidades
gestoras e aos respetivos fundos de investimento sob gestão
Monitorizámos com detalhe os riscos de liquidez e crédito
no setor nacional, articulando com outras autoridades, bem como
as práticas de valorização de ativos

AUDITORES
Solicitámos aos auditores de Entidades de Interesse Público (EIP) o reporte
de informação de determinados riscos relacionados com os impactos da
pandemia, relativos às contas do exercício financeiro de 2019 e de 2020
Emitimos um alerta aos órgãos de fiscalização de EIP para a necessidade
de reforço do dever de acompanhamento da revisão legal das contas anuais
individuais e consolidadas
Solicitámos aos auditores de EIP a identificação e avaliação dos riscos
específicos resultantes da situação pandémica e a definição
dos procedimentos de auditoria adequados
Solicitámos dados financeiros e a prestação de informação por todos os
auditores de EIP para avaliação dos impactos da pandemia no seu negócio,
situação financeira e desempenho económico (risco de solvabilidade)

INVESTIDORES E REGULAR
FUNCIONAMENTO DO MERCADO
Determinámos o reporte à CMVM de posições líquidas curtas (short selling)
a partir do limiar de 0,1%, em linha com a decisão da ESMA
Reafirmámos a relevância de em momentos de turbulência os mercados
permanecerem abertos, permitindo aos investidores gerir o risco, ajustar
as suas posições e ter acesso a liquidez
Reforçámos a divulgação de alertas sobre entidades que não estão
habilitadas a exercer atividades de intermediação financeira em Portugal
ou outras atividades sujeitas a autorização ou registo da CMVM,
bem como as solicitações de alterações de websites
Reformulámos a área de apoio ao investidor no website da CMVM e emitimos
orientações sobre os cuidados a ter nas decisões de investimento em
contextos de elevada volatilidade, alertas para riscos acrescidos de fraude
e procedimentos úteis para os investidores no contexto de assembleias gerais
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MARCOS DO ANO
Entrámos em 2020 com novas competências de supervisão prudencial e um desafio
sem fronteiras, a covid-19, ao qual respondemos com monitorização, supervisão
mais robusta, recomendações e reforço do apoio aos investidores. Ao longo do ano
trabalhámos para simplificar os deveres de reporte dos supervisionados, criámos
um modelo para as sociedades emitentes prestarem informação não financeira ao
mercado e publicámos orientações para avaliação de idoneidades.

JUL

JUN

25 JUN

10 JUL

Divulgado o Relatório Anual de 2019 onde
constam as linhas mestras da atividade
da CMVM, entre as quais o reforço da proteção
do investidor, a tempestividade nas respostas
e a simplificação regulatória

Lançamento de brochuras informativas sobre
fundos de investimento, ações, obrigações
e PRIIPs. Face a acrescidos riscos digitais,
em outubro, no âmbito da Semana Mundial do
Investidor, foi divulgada uma brochura e vídeo
sobre fraudes digitais

23 ABR
Publicado o Regulamento sobre fundos
de créditos, que têm por objetivo melhorar
o financiamento da economia, através da
concessão e aquisição de crédito às empresas

ABR

20 MAR
Publicação das primeiras decisões e
recomendações da CMVM no âmbito da covid-19,
para defesa do mercado e dos seus intervenientes.
A 27 de abril foram emitidas orientações
específicas aos investidores não profissionais

MAR

28 JUL
Consulta pública sobre o projeto de modelo de
relatório para divulgação de informação não
financeira (relativa à integração de princípios
ambientais, sociais e de governo societário)
pelos emitentes. O modelo foi subsequentemente
aprovado e implementado

3 FEV
Publicação do Guia de aplicação de
Indicadores de Qualidade da Auditoria,
documento orientador quanto a boas
práticas a adotar pelos auditores das
maiores entidades a operar em Portugal

2020

12

JAN
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FEV

23 JAN
Divulgação das Prioridades da CMVM para 2020.
Foram definidas cinco prioridades,
três objetivos e as atividades que as concretizam.
Devido à pandemia, algumas prioridades foram
revistas e atualizadas em junho

2 OUT
OCDE divulga avaliação sobre o mercado de capitais português
2020, um projeto promovido pela CMVM, com financiamento
da Comissão Europeia e que inclui recomendações para mobilizar
o mercado de capitais para o investimento e crescimento

8 OUT
Conferência anual da CMVM
que debateu o tema
“Investir na retoma; o papel do
mercado de capitais”

OUT
30 SET
Publicação do relatório “Resultados globais
do sistema de controlo de qualidade da
auditoria – ciclo 2019/2020”

NOV
6 NOV
Comunicadas aos supervisionados as
orientações relativas a potenciais operações
e condutas suspeitas no âmbito
do Branqueamento de Capitais e
Financiamento do Terrorismo (BCFT)

SET

24 SET
Gabriela Figueiredo Dias, presidente
da CMVM, reconduzida na presidência do
Comité sobre Gestão de Ativos da ESMA

9 SET
Publicadas orientações sobre avaliação
da adequação, nomeadamente no âmbito
da avaliação de idoneidades, para o exercício
de funções reguladas e de titulares
de participações qualificadas

11 DEZ
Os três reguladores financeiros – CMVM, ASF
e Banco de Portugal – fizeram o balanço da
segunda edição do Portugal FinLab e lançaram
a terceira edição que tem lugar em 2021

13
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10 NOV
Publicação de quatro regulamentos da CMVM
que reduzem os deveres de reporte regular
de informação em 29%. Foram eliminados
19 deveres de reporte regular de informação
e modificados 34 deveres

16 NOV
Publicação do “Relatório sobre a atividade de
capital de risco” de 2019, no contexto do qual
foi aprofundado o tema “O capital de risco
e a dinamização do mercado e de entradas
de empresas em bolsa”

DEZ

15 DEZ
Criação de área dedicada às Finanças
Sustentáveis no site da CMVM, no contexto
dos primeiros Encontros de Sustentabilidade
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BALANÇO DOS OBJETIVOS
E PRIORIDADES DE 2020

Em 2020 focámo-nos em tornar a regulação e supervisão do mercado
de capitais mais simples e robusta, e reforçámos o compromisso com as
finanças sustentáveis, a inovação financeira e a melhoria do nosso serviço.

PRIORIDADES

1.

2.

PROMOVER
REGULAÇÃO
E SUPERVISÃO MAIS
SIMPLES, FOCADAS
E PROPORCIONAIS

14

Voltar ao índice
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ROBUSTECER
A SUPERVISÃO
DO GOVERNO
DAS ENTIDADES
SUPERVISIONADAS

3.

REFORÇAR MEDIDAS
DISSUASORAS
DE MÁS PRÁTICAS
E A ATIVIDADE
SANCIONATÓRIA

OBJETIVOS

1.
2.
3.

UMA ABORDAGEM À SUPERVISÃO FOCADA NO REFORÇO DA CONFIANÇA
DOS INVESTIDORES E DA ESTABILIDADE FINANCEIRA

CONTRIBUIR PARA A COMPETITIVIDADE DO MERCADO DE CAPITAIS
PORTUGUÊS E PARA A SUA AFIRMAÇÃO COMO FONTE DE FINANCIAMENTO
DAS EMPRESAS E DE PROMOÇÃO DA POUPANÇA

MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO PELA CMVM E O SEU
POSICIONAMENTO FACE A TRÊS DESAFIOS: O RELANÇAMENTO DA UNIÃO
DOS MERCADOS DE CAPITAIS PÓS-BREXIT, A DIGITALIZAÇÃO NO SISTEMA
FINANCEIRO E A SUSTENTABILIDADE

4.

CONTRIBUIR PARA
O APROFUNDAMENTO
DAS FINANÇAS SUSTENTÁVEIS
E ACOMPANHAR
A INOVAÇÃO FINANCEIRA

85%
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Voltar ao índice

5.

MELHORAR A ORGANIZAÇÃO
E O SERVIÇO PÚBLICO
PRESTADO AOS INVESTIDORES
E AO MERCADO

APESAR DA NECESSIDADE DE AJUSTAMENTOS DAS PRIORIDADES
DEVIDO À PANDEMIA TERMINÁMOS O ANO COM UMA TAXA MÉDIA
DE EXECUÇÃO DESTAS CINCO PRIORIDADES DE 85%.
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PRIORIDADE 1
PROMOVER REGULAÇÃO
E SUPERVISÃO MAIS SIMPLES,
FOCADAS E PROPORCIONAIS

A
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promoção de uma regulação e supervisão mais simples e, simultaneamente, com maior foco e proporcionalidade foi uma das nossas prioridades em 2020.
Das 12 medidas-chave programadas para cumprimento desta prioridade, nove foram integralmente executadas e apenas uma não se iniciou. O grau
de cumprimento médio desta prioridade foi de 84%,
em linha com o cumprimento médio global das cinco
prioridades que definimos para 2020.
No plano da supervisão, entre as medidas implementadas na totalidade, destacam-se algumas
relacionadas com uma maior eficiência da atuação
da CMVM. Conseguimos, por exemplo, um tempo de
resposta a pedidos de registo de novas entidades
inferior em 25% ao prazo legal aplicável (ver secção “registo de novas entidades” – página 52). Cumprimos também os compromissos de, na análise de
prospetos e adendas, ter um tempo médio de reação às primeiras versões remetidas para aprovação
entre 4 a 6 dias – em linha com o resultado de 2019;
e de reagir no máximo em 35 dias úteis aos processos autorizativos transitados do Banco de Portugal para a CMVM no quadro das novas competências
que nos foram atribuídas de supervisão prudencial
de sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo.
Participámos num exercício de supervisão
coordenado pela ESMA, no seguimento da recomendação do Comité Europeu de Risco Sistémico, que
teve por objetivo avaliar a capacidade dos fundos de
investimento reagirem a novos episódios de stress
de liquidez, tal como aquele que a pandemia espoletou (ver secção “supervisão da gestão de ativos” –
página 50). Com o objetivo de aumentar a qualida-

Voltar ao índice
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de da auditoria em Portugal desenvolvemos e implementámos um novo sistema de indicadores de
qualidade de auditoria (ver secção “supervisão da
auditoria” – página 54).
Na vertente da regulação destaca-se o exercício de simplificação conduzido, que permitirá em
2021 a redução de cerca de 29% dos deveres de reporte à CMVM, bem como uma diminuição de custos
de gestão dessa informação (ver secção “política regulatória” – página 40).
No final de 2019, a proposta da CMVM de revisão
do Código dos Valores Mobiliários, do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria (RJSA) e do Estatuto
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (EOROC)
foi entregue ao Ministério das Finanças para sua
apreciação, prevendo-se a sua publicação em 2021.
Ainda em 2020, iniciámos a revisão do Regime Geral
dos Organismos de Investimento Coletivo e do Regime Jurídico do Capital de Risco, Empreendedorismo
Social e Investimento Especializado, com o objetivo
de clarificar o enquadramento regulatório e eliminar
encargos, bem como a transposição da diretiva das
empresas de investimento. l

Objetivos e Prioridades

MEDIDAS PREVISTAS
Publicação do Código dos Valores Mobiliários revisto (incluindo o RJSA e o EOROC), visando a sua atualização
e a redução de encargos regulatórios, a clarificação das soluções legislativas e o alinhamento com melhores
práticas internacionais
Revisão do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo e do Capital de Risco, favorecendo a
sua clarificação e a eliminação de encargos regulatórios, designadamente no que respeita aos gestores de
organismos de investimento coletivo com montantes sob gestão inferiores aos limiares relevantes previstos
na Diretiva dos Gestores de Fundos de Investimento Alternativos (Consulta Pública)
Simplificação de deveres de reporte à CMVM, incluindo a eliminação de 20% das obrigações atuais, permitindo
uma redução de custos de reporte e de gestão de informação
Prazos de resposta a pedidos de registo de novas entidades inferiores em 25% ao prazo legal aplicável
Compromisso com tempos céleres de reação no contexto de análise de prospetos e adendas, em particular
no que diz respeito à reação às primeiras versões remetidas para aprovação, em linha com o tempo médio
de reação a primeiras versões de prospetos e adendas de 6 dias úteis (em 2018) e 4 dias úteis (em 2019), e em
qualquer caso sem ultrapassar reação em prazo superior a 7 dias úteis
Publicação de 44 dossiês de registo de atos autorizativos e de meras comunicações completando a publicação
de um total de 117 dossiês que facilitam a preparação e a completude dos pedidos e, como tal, prazos de
resposta mais céleres
Compromisso com prazos máximos de 35 dias úteis para a 1ª reação aos processos autorizativos transitados
para a CMVM à luz da norma transitória relativa às novas competências de supervisão prudencial de sociedades
gestoras de organismos de investimento coletivo
Publicação do Manual do Emitente, consolidando regras e entendimentos aplicáveis ao acesso e permanência
em mercado
Emissão de orientações, esclarecimentos e recomendações em matéria de prevenção do branqueamento
de capitais e financiamento do terrorismo, designadamente sobre indicadores de suspeição de operações
associadas a branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo, maior enfoque nas atividades que
se relacionem com o setor imobiliário
Implementação do sistema de Indicadores de Qualidade de Auditoria (AQI)
Cooperação, colaboração e troca de informações para acompanhamento permanente dos impactos decorrentes
da pandemia para o setor financeiro e o mercado de capitais, no contexto nacional, através do CNSF, e internacional,
nos vários organismos em que a CMVM se encontra representada ao mais alto nível (com destaque para a ESMA e a
IOSCO), em especial no que diz respeito ao Comité sobre Gestão de Ativos da ESMA (IMSC) e ao Modelo de Risco da
ESMA (medida incluída na revisão das Prioridades para 2020 efetuada em junho, devido à pandemia)
Realização de exercício de implementação da Recomendação do Comité Europeu de Risco Sistémico (ESRB)
de 6 maio, coordenado pela ESMA, tendo em vista avaliar a capacidade dos fundos de investimento coletivo
reagirem no caso de um novo episódio de stress de liquidez (medida incluída na revisão das Prioridades para
2020 efetuada em junho, devido à pandemia)

84%
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EXECUÇÃO DA PRIORIDADE 1
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PRIORIDADE 2
ROBUSTECER
A SUPERVISÃO
DO GOVERNO
DAS ENTIDADES
SUPERVISIONADAS

C
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omo previsto, o fortalecimento da supervisão do
governo das entidades supervisionadas assumiu
um papel relevante na nossa atuação em 2020. Na
maioria das 12 atividades atribuídas a esta prioridade registámos uma taxa de execução superior a
90%, tendo o grau de cumprimento médio sido de
92%.
Ao longo do ano, promovemos o reforço e o
aprofundamento da supervisão global do governo
das sociedades em coordenação com as entidades
com responsabilidades no atual modelo de autorregulação. Acresce que, no âmbito da avaliação da
adequação para o exercício de funções reguladas,
em especial da idoneidade, dos titulares de funções
essenciais e de participações qualificadas nas entidades sujeitas à supervisão prudencial da CMVM,
a emissão de orientações sobre o tema conferiu
maior transparência à atuação da CMVM e permitiu
um escrutínio proporcional e harmonizado das diferentes entidades em relação às quais a CMVM tem
competência de avaliação de adequação [ver secção “política regulatória” – página 40].
Na supervisão dos deveres de prevenção do
branqueamento de capitais e do financiamento do
terrorismo (BCFT) demos maior enfoque às atividades que se relacionam com o setor imobiliário e com
as entidades não financeiras (ver secção “Prevenção e combate ao branqueamento de capitais e fi-
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nanciamento do terrorismo” – página 56). Adicionalmente, a implementação das novas competências
da CMVM em matéria de supervisão prudencial das
sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo e das sociedades gestoras de fundos de
titularização de créditos constituiu outra das medidas de robustecimento da supervisão do governo de
entidades [ver secção “supervisão da gestão de ativos” – página 50].
Tendo em atenção os desafios colocados pela crise pandémica foi necessário, no decorrer do
ano, ajustar as medidas previstas para a concretização das prioridades definidas. Procurámos focar
a supervisão nas atividades e setores identificados
como de maior risco, com o objetivo de monitorizar a solidez financeira das entidades e modelos de
negócio. Outra das medidas de 2020 incidia sobre
o governo das entidades supervisionadas, nomeadamente no que respeita à adequação das funções
de controlo interno, com destaque para a função de
conformidade (compliance), à fiscalização global e
auditoria externa pelos órgãos e respetivos membros a quem são legalmente atribuídas essas funções de controlo nas empresas.
Na gestão de ativos, uma das áreas que exigiu
maior acompanhamento foi a gestão de riscos, em
especial de liquidez e de mercado, tendo também os
critérios e práticas valorimétricas de ativos assumido particular importância no contexto da elevada incerteza em que o mercado operou. Ainda neste âmbito, decorreu ao longo do ano uma ação comum de
supervisão coordenada pela ESMA a nível europeu
(“Common Supervisory Action”) sobre gestão de risco de liquidez em fundos de investimento (ver secção “supervisão da gestão de ativos” – página 50).
Referência ainda para a participação ativa
da CMVM no Corporate Governance Committee da
OCDE, onde participámos em projetos com o objetivo de avaliar e melhorar o enquadramento jurídico, regulamentar e institucional do governo das sociedades a nível internacional. São de destacar neste contexto a elaboração do Corporate Governance
Factbook de 2021 e a colaboração para a dinamização de iniciativas regionais como a MENA-OECD
Initiative on Governance and Competitiveness for
Development. l

Objetivos e Prioridades

MEDIDAS PREVISTAS
Implementação das novas competências da CMVM em matéria de supervisão prudencial das sociedades
gestoras de organismos de investimento coletivo e das sociedades gestoras de fundos de titularização de
créditos
Foco na avaliação da adequação e em especial da idoneidade dos gestores e titulares de funções essenciais nas
entidades sujeitas à supervisão prudencial da CMVM, aos auditores e peritos avaliadores de imóveis, incluindo a
emissão de orientações sobre o tema
Foco da supervisão nas atividades e setores do mercado identificados como áreas de maior risco:
l

l

l

l

l

Práticas de governo de produto financeiro (estratégia de distribuição, definição de mercados alvo,
etc.) e avaliação da adequação dos investidores pelos intermediários financeiros (perfis de risco,
conhecimentos, etc)
Situação financeira das entidades sujeitas à supervisão da CMVM e seu impacto na estabilidade do
sistema financeiro nacional, com especial enfoque na supervisão prudencial, visando a monitorização
da solidez financeira e dos modelos de negócio tendo em atenção os desafios colocados pela crise
pandémica por covid 19
Governo das entidades supervisionadas, nomeadamente no que respeita ao adequado cumprimento
dos mecanismos de controlo interno (compliance), fiscalização global e auditoria externa pelos órgãos
e respetivos membros a quem são legalmente atribuídas essas funções de controlo
Modelos de gestão de risco e de avaliação de ativos e a gestão de carteiras para clientes institucionais
Gestão de risco, em especial do risco de liquidez, risco de mercado e risco de critérios e práticas
valorimétricas de ativos, no âmbito da gestão de ativos (mobiliários e imobiliários) e em especial no
contexto da crise pandémica por covid 19

Participação em ação comum de supervisão (“Common Supervisory Action”) promovida pela ESMA sobre
gestão de risco de liquidez em fundos de investimento (UCITS)
Participação ativa e liderança de projetos no Corporate Governance Committee da OCDE
Reforço e aprofundamento da supervisão global do governo das sociedades, em coordenação com as entidades
com responsabilidades no atual modelo de autorregulação
Supervisão dos deveres de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo com
maior enfoque nas atividades que se relacionem com o setor imobiliário e nas entidades não financeiras
Ação comum de supervisão (“Common Supervisory Action”) promovida pela ESMA sobre adequação do
produto ao perfil do investidor em sede de recomendações de investimento ou gestão discricionária de
carteiras (suitability)

92%
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PRIORIDADE 3
REFORÇAR MEDIDAS
DISSUASORAS DE MÁS PRÁTICAS
E A ATIVIDADE SANCIONATÓRIA

N
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um ano atípico, marcado por elevada incerteza decorrente da pandemia por covid-19, reforçámos a
monitorização e acompanhamento do mercado, com
o propósito de detetar a existência de riscos, acrescidos neste contexto, de incumprimento ou de indícios de práticas abusivas lesivas dos interesses dos
investidores e do regular funcionamento do mercado.
Focámos a nossa intervenção numa atuação
tempestiva e consequente, privilegiando, sempre
que possível, a resolução de irregularidades detetadas na fase de supervisão, assegurando a reposição
da legalidade e do normal funcionamento do mercado e evitando a necessidade de recurso ao processamento sancionatório dessas infrações.
Com esta atuação contribuímos para uma maior
eficácia na resolução de irregularidades, promovendo uma articulação mais apurada entre as dimensões administrativa e sancionatória da supervisão,
focando esta última nos casos mais lesivos da confiança no mercado e no funcionamento das instâncias reparadoras de danos. Neste contexto foram
concluídos em 2020 processos de elevada relevância no contexto da proteção do investidor e da promoção da sua confiança no regular funcionamento
do mercado, tais como as decisões condenatórias
em processos relacionados com a Portugal Telecom
e o Banco Espírito Santo (ver secção sobre “atividade sancionatória” – página 60).
Empenhámo-nos também na resolução de processos pendentes prosseguindo a trajetória iniciada
em 2019 e reforçámos a prestação pública de contas
sobre a nossa atuação sancionatória, com o início da
publicação bimestral de informação sobre sanções
e contraordenações.
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A utilização dos meios digitais para a aplicação de poupanças, intensificada pelo confinamento
e outras medidas de emergência que vigoraram ao
longo do ano, justificaram o reforço de medidas de
dissuasão de más práticas e uma atenção redobrada quanto à deteção, na jurisdição nacional, de entidades não registadas para o exercício de atividades
de intermediação financeira. Neste contexto foram
emitidos 45 comunicados cuja maioria teve por objeto informar sobre a ausência de habilitação de determinadas entidades para a prestação de serviços
de intermediação financeira em Portugal. Reforçámos também a cooperação com outras autoridades
competentes, incluindo a troca de informação com
as autoridades judiciárias. (ver secção sobre “investigação” – página 58).
No contexto do projeto de implementação de
um novo modelo integrado de supervisão e enforcement verificou-se um aprofundamento da interação
entre os departamentos de supervisão e o jurídico, reforçando a resolução atempada de problemas
suscitados no contexto da supervisão e permitindo
um efeito dissuasor de uma ação sancionatória mais
tempestiva. l

Objetivos e Prioridades

MEDIDAS PREVISTAS
Reforço da deteção de situações suspeitas de intermediação financeira não autorizada e de outras situações
paralelas, bem como da celeridade de reação às mesmas, designadamente pela adoção de medidas impeditivas,
de emissão de alertas ou de transmissão de informação a outras autoridades competentes, incluindo o reforço
da colaboração e da troca de informação com as demais autoridades de supervisão do sistema financeiro e
com as autoridades judiciárias
Realização de ações de supervisão presenciais para análise dos sistemas de deteção de operações suspeitas
de abuso de mercado (alargamento do âmbito)
Reforço da publicação de informação periódica sobre sanções, contraordenações e enquadramento
sancionatório da CMVM
Sessão temática de reflexão sobre auditoria e supervisão de auditoria
Implementação de um novo modelo integrado de supervisão e enforcement, através do reforço do papel
preventivo da supervisão e do efeito dissuasor de um enforcement mais tempestivo
Implementação de um modelo de reporte de todas as reclamações efetuadas em primeira instância junto das
entidades financeiras, permitindo um melhor acompanhamento da totalidade das reclamações
Realização de ações de supervisão no seguimento de reclamações (alargamento do âmbito)

n.a. 1

Aperfeiçoamento dos instrumentos alternativos de resolução de litígios

1 Não aplicável - Não houve nenhuma ação de supervisão neste âmbito porque não se verificou em nenhum caso os pressupostos para

que devesse existir
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DAS FINANÇAS SUSTENTÁVEIS
E ACOMPANHAR A INOVAÇÃO FINANCEIRA

O
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acompanhamento das finanças sustentáveis e da
inovação financeira continuou a ser um dos pilares
da nossa atuação. Num ano em que as respostas aos
impactos da pandemia afetaram significativamente
o planeamento das atividades previstas, registámos
uma taxa média de execução desta prioridade superior a 70% (isto não considerando atividades que
surgiram no segundo semestre, que foram executadas não estando inicialmente previstas).
No âmbito da sustentabilidade merecem destaque o desenho de um modelo de supervisão da informação não financeira divulgada pelos emitentes e a
elaboração de orientações sobre como devem ser
reportados os dados relativos a fatores ambientais,
sociais e de governo societário (ver secção sobre
“finanças sustentáveis” – página 64). Procedemos
também à identificação de necessidades especiais
de supervisão relacionadas com a informação sobre
sustentabilidade, com foco por exemplo em potenciais práticas de greenwashing (ver secção sobre “finanças sustentáveis” – página 64). Para conhecer as
necessidades do mercado sobre estes desenvolvimentos, realizámos uma sessão temática que abordou os desafios colocados pela consideração de fatores de sustentabilidade nos modelos de negócio
das empresas e na nossa supervisão.
Do contributo para o aprofundamento da sustentabilidade da CMVM e do mercado, atendendo
a princípios de eficiência, proporcionalidade e justiça, fez ainda parte o desenho de um novo modelo
de financiamento da CMVM, cuja implementação foi
adiada face ao contexto de mercado em 2020.
No âmbito do acompanhamento da inovação financeira, que compõe outra parte significativa des-
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ta prioridade, destaca-se a conclusão com sucesso
da organização, juntamente com os outros dois reguladores do sistema financeiro, de duas rondas de
candidaturas ao Portugal FinLab. Esta iniciativa visa aproximar agentes inovadores do setor financeiro, como startups ou instituições incumbentes, das
respetivas autoridades de regulação. A 3ª edição, a
desenvolver em 2021, foi lançada a 11 de dezembro
(ver secção sobre “inovação financeira” – página 62).
Em face das exigências colocadas pela pandemia, foi adiada para 2021 a publicação de um documento de reflexão e consulta sobre desenvolvimentos tecnológicos no mercado de valores mobiliários
e a realização de sessões temáticas sobre os impactos da inteligência artificial no mercado de capitais,
organizada no âmbito dos trabalhos do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF). Em contrapartida, apesar de não previstas no plano de atividades-chave, organizámos sessões de formação sobre inteligência artificial para os colaboradores dos
três reguladores financeiros e coordenámos a posição conjunta do CNSF, pedida pelo Governo, sobre a
oportunidade de criação de sandboxes regulatórias
em Portugal. l

Objetivos e Prioridades

MEDIDAS PREVISTAS
Desenho e implementação de um modelo de supervisão de informação não financeira divulgada pelos
emitentes, incluindo orientações sobre reporte de informação relativa a fatores ambientais, sociais e de
governo das sociedades
Identificação de necessidades especiais de supervisão relacionadas com a divulgação de informação
sobre sustentabilidade, nomeadamente focando em práticas de potencial greenwashing, confrontando as
declarações dos gestores e comercializadores de fundos em matéria de compromisso com a sustentabilidade
com as suas políticas de investimento e a atividade acionista dos primeiros nas empresas participadas
(Emissão de Orientações em matéria de informação sobre sustentabilidade, no âmbito da gestão de ativos e da
comercialização de instrumentos financeiros)
Implementação do novo modelo de financiamento da CMVM seguindo princípios de sustentabilidade do
regulador e do mercado, de proporcionalidade e de justiça (apresentada ao Ministério das Finanças)
Organização de sessão temática com agentes de mercado sobre desafios colocados pela integração de fatores
de sustentabilidade na supervisão e nos modelos de negócio
Organização de sessão temática, adaptada ao atual contexto pandémico, sobre impactos da inteligência
artificial nos mercados de capitais no âmbito dos trabalhos do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros
(CNSF)
Coorganização das duas rondas de candidaturas ao Portugal Finlab, a plataforma de comunicação e
relacionamento entre os reguladores financeiros nacionais e o ecossistema FinTech
Publicação de documento de reflexão e consulta sobre desenvolvimentos tecnológicos no mercado de valores
mobiliários (em junho 2020 foi adiado para 2021 no contexto da pandemia)

75%
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PRIORIDADE 5
MELHORAR A ORGANIZAÇÃO
E O SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO
AOS INVESTIDORES E AO MERCADO

A

24

prestação de um serviço público de qualidade é uma
das nossas preocupações permanentes, um desígnio que ancoramos na melhoria contínua da capacitação da organização e da qualificação dos colaboradores, bem como no desenvolvimento de atividades e instrumentos que nos permitam conhecer
melhor as necessidades e dificuldades sentidas por
investidores, potenciais e atuais, e entidades sujeitas à nossa supervisão.
No plano interno, merecem destaque um programa de bem-estar e promoção da conciliação da
vida profissional, familiar e pessoal (ver secção “pessoas, conhecimento e talento” – página 76) e as iniciativas do programa plurianual de modernização digital e de gestão – entre as quais se inclui, por exemplo, a modernização do parque de tecnologias de
informação e a aquisição e implementação de ferramentas de trabalho corporativo (ver secção modernização digital – página 78). Face a restrições orçamentais, fomos forçados a adiar o desenvolvimento
de um novo site e do balcão único eletrónico.
No plano externo, a melhoria e diversificação
dos canais de relacionamento e dos instrumentos
de comunicação com as partes interessadas teve
um forte impulso em 2020. Dessa forma, reforçámos a transparência e o escrutínio da nossa atuação, procurando contribuir para o aumento da confiança e proteção do investidor e a criação de um
contexto favorável à dinamização do mercado de capitais nacional (ver secção “comunicação e relacionamento externo” – página 70). O nosso contributo
para a dinamização do mercado nacional refletiu-se
também na apresentação pela OCDE, em outubro,
de um conjunto de recomendações com esse objeti-

Voltar ao índice
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vo – no termo de um projeto de dois anos, promovido pela CMVM e financiado pela Comissão Europeia.
Sublinhe-se que em face das recomendações apresentadas, a CMVM submeteu ainda em 2020 uma nova candidatura de apoio técnico à Comissão Europeia para estudo e implementação das recomendações consideradas prioritárias.
Em 2020, realizámos também um leque alargado de atividades destinadas a diversas partes interessadas, onde se incluem os encontros com associações representativas do mercado, a Semana Mundial do Investidor ou a nossa conferência anual, onde
foi debatido o papel dos mercados no apoio à retoma.
Referência ainda para o início dos trabalhos de preparação da Reunião Anual da IOSCO de 2021 e para a
conferência em celebração dos 30 anos da CMVM que
deverão ocorrer no segundo semestre.
O compromisso com a transparência, a prestação de contas e o serviço à comunidade também se
materializou na intensificação da comunicação dirigida aos investidores, com a disponibilização de vídeos
e brochuras temáticas sobre instrumentos financeiros e o funcionamento do mercado de capitais.
No plano internacional, num contexto de mercados financeiros cada vez mais integrados e no momento de saída do Reino Unido da União Europeia,
estivemos empenhados nos trabalhos que procuraram o relançamento da União do Mercado de Capitais e a convergência da supervisão europeia (ver
secção “coordenação e cooperação nacional e internacional” – página 42), pautando a nossa intervenção por uma participação ativa, crítica e construtiva. Merece destaque a presidência do Comité Permanente de Gestão de Ativos da ESMA. l

Objetivos e Prioridades

MEDIDAS PREVISTAS
Desenvolvimento de novo site da CMVM e de um balcão único eletrónico para entidades supervisionadas
(reformulado face a restrições orçamentais e com finalização em 2022)
Contributo relevante da CMVM para o relançamento da União do Mercado de Capitais e para a convergência da
supervisão europeia
Participação influente no projeto de transição para a nova arquitetura da supervisão europeia através da
participação ativa nos órgãos da ESMA e nos seus comités, designadamente através da Presidência do Comité
de Convergência de Supervisão e do Comité de Gestão de Ativos
Preparação da Conferência Anual da IOSCO em 2021
Encontros anuais com associações representativas do mercado sobre riscos para os investidores, o bom
funcionamento do mercado e a eficácia da CMVM
Organização da Semana Mundial do Investidor
Conferência Anual da CMVM dedicada ao Papel dos Mercados no Apoio à Retoma
Reforço da transparência, prestação de contas e serviço à comunidade com reformulação de relatório anual
da CMVM, relatório de riscos, relatório sobre a atividade de capital de risco e brochuras temáticas da CMVM
Implementação de programa de promoção da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal e de bemestar e compromisso com a organização em especial em ambiente de trabalho à distância no atual contexto
pandémico
Implementação de um programa de práticas sustentáveis na CMVM
Implementação de sistemas e processos para receber faturação eletrónica de fornecedores
Redução dos custos operacionais variáveis e contratação em 2,5% face a 2019
Intensificação da comunicação dirigida aos investidores, em particular informação sobre cuidados a ter no
momento da tomada de decisões de investimento
Dinamização, em articulação com a OCDE, de projeto de análise e recomendações com vista à dinamização do
mercado de capitais português

89%
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Num ano marcado pelos impactos da pandemia por covid-19 foram prioridades
do Conselho de Administração assegurar que os mercados se mantinham a funcionar
de modo eficiente, com níveis adequados de informação e de práticas de gestão
de risco, visando assim preservar a estabilidade do sistema financeiro e a proteção
do investidor. O Conselho de Administração terminou 2020 com menos um elemento
do que no ano anterior, após a saída de João Sousa Gião, vogal, em outubro.
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Presidente

Administrador

GABRIELA
FIGUEIREDO DIAS

RUI PINTO

Gabriela Figueiredo Dias ingressou na CMVM

Rui Pinto ingressou na CMVM em 2016 vindo

em 2007 e assumiu a presidência no final de

do regulador bancário, onde foi diretor adjunto

2016, após um ano e meio como vice-

do Departamento de Supervisão Prudencial

-presidente. Anteriormente exerceu advocacia

entre 2014 e 2016. Trabalhou no Banco

e consultoria, em paralelo com a carreira

de Portugal desde 2008, após oito anos no

académica. Além da presidência tem a

setor bancário. Tem sob sua responsabilidade

responsabilidade pelas áreas internacional

as áreas de supervisão prudencial e

e de política regulatória, recursos humanos,

autorizações, supervisão comportamental

auditoria interna, emitentes, comunicação

e do investidor e supervisão presencial

e análise de riscos macrofinanceiros e o

e investigação, estudos, e conformidade e de

secretariado do Conselho de Administração.

proteção de dados.
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Administrador

Administrador

JOSÉ MIGUEL ALMEIDA

JOÃO SOUSA GIÃO

José Miguel Almeida assumiu funções em

João Sousa Gião foi vogal durante quase

2019. Integrou a CMVM em 1992, tendo exercido

quatro anos, tendo sido responsável

diversas funções diretivas ao longo dos

pelo acompanhamento das áreas

anos. Entre julho de 2011 e janeiro de 2019 foi

jurídica, de investigação e de supervisão

assessor do Conselho de Administração, e

de emitentes e de mercados. Saiu em

desde 2017 coordenador da Área de Supervisão

outubro de 2020 tendo regressado ao

de Entidades. É o responsável pelas áreas de

Mecanismo Europeu de Estabilidade (ESM),

supervisão de auditoria, supervisão de mercados,

organismo intergovernamental com sede

jurídica, tecnologias da informação, financeira,

no Luxemburgo.

patrimonial e administrativa, planeamento e
desenvolvimento organizacional.
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ORGANOGRAMA
Perante as novas competências e os desafios perspetivados pelo
funcionamento dos mercados financeiros, procedemos a um ajustamento
organizacional no final de 2020. Este ajustamento visa aumentar as sinergias
operacionais, nomeadamente na supervisão prudencial, na comportamental
e na proteção dos investidores, concentrar e consolidar experiências de
supervisão presencial e de investigação e obter uma maior integração da
supervisão dos mercados e das suas próprias estruturas de funcionamento.

SCA
Secretária
do Conselho de
Administração

RC
Responsável
de Conformidade
Compliance
Officer

EPD
Encarregado
de Proteção
de Dados
Data Protection
Officer

GAUDI
Gabinete
de Auditoria
Interna

GE
Gabinete
de Estudos
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GAEC
Gabinete
de Análise
Estratégica e
Comunicação

GPDO
Gabinete de
Planeamento e
Desenvolvimento
Organizacional

DPA
Departamento
de Supervisão
Prudencial e
Autorizações

DSM
Departamento
de Supervisão
de Mercados

DE
Departamento
de Emitentes

DPI
Departamento
de Supervisão
Presencial e de
Investigação

DIPR
Departamento
Internacional
e de Política
Regulatória

Diretor-geral

Conselho de Administração
DSA
Departamento
de Supervisão
de Auditoria

DJ
Departamento
Jurídico

DFPA
Departamento
Financeiro,
Patrimonial e
Administrativo

DIT
Departamento
de Informação
e Tecnologia

DRH
Departamento
de Recursos
Humanos

DCI
Departamento
de Supervisão
Comportamental e do
Investidor

Legenda:
Secretária do Conselho de Administração,
Diretor-Geral (cargo criado em 2019),
EPO e RC são cargos unipessoais
Este organograma vigora desde novembro de 2020
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30 ANOS DE CMVM
TRÊS DÉCADAS DE DEDICAÇÃO AOS MERCADOS E INVESTIDORES
A quarta década na história da CMVM tem início em 2021. A sua construção
faz-se na sequência de um percurso marcado pelo profundo compromisso da instituição
e empenho dos seus colaboradores na prossecução da sua missão de supervisionar
e regular os mercados financeiros e da proteção dos investidores. São três décadas
marcadas primeiro pela consolidação institucional, depois pelo reforço da regulação,
da informação e do apoio ao investidor e mais recentemente, pela resposta a crises
e pelos desafios da simplificação e inovação financeira.

A DÉCADA FUNDADORA

1991

MAR 94

MAI 91
A CMVM é constituída após publicação
da “Lei Sapateiro”, por referência ao seu autor
José Luís Sapateiro. Fica estabelecida a sua
missão de supervisionar e regular os mercados
de instrumentos financeiros e os agentes
que neles atuam, promovendo a proteção dos
investidores. Em Agosto tem lugar a primeira
Oferta Pública de Aquisição

1994

1995

1997

Celebra-se o acordo de especialização de mercados.
À Bolsa de Valores de Lisboa é atribuído o
desenvolvimento do mercado a contado e à Bolsa de
Valores do Porto o mercado de produtos derivados,
numa transformação estrutural que assinala o
amadurecimento do mercado de capitais português

FEV 95
O primeiro conselho diretivo da CMVM, que tomara
posse em junho de 1991, demite-se em bloco
a 17 de fevereiro, em oposição ao então ministro
das Finanças, discordando da decisão de permitir
a aquisição do banco Totta e Açores ao Banesto
sem OPA, e afirmando a independência da CMVM

OUT 97
A CMVM passa a estar online em 1997 com o
lançamento do primeiro site. A 2 de outubro são
publicados os primeiros comunicados, um sobre
uma proposta de publicação de informação
trimestral e outro relativo a regulamentação
sobre credenciação. Em 2020 a CMVM inseriu 265
comunicações no seu site
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NOV 97
A Morgan Stanley International atribui o estatuto
de mercado desenvolvido ao mercado de capitais
português, no culminar de uma fase de significativo
crescimento, impulsionado pela aprovação
da “Lei Sapateiro” e pela implementação do
programa de privatizações, com operações sobre
empresas como a PT, a EDP ou a Brisa

MAR 99
São conhecidas as primeiras condenações por crime de
associação criminosa internacional no setor financeiro,
relativas ao caso Paramount. Envolvendo a cooperação
entre autoridades de 11 jurisdições, o caso resultou
na condenação de oito indivíduos por venda fraudulenta
de ações entre 1995 e 1997 com penas de prisão entre
três a seis anos, cumpridas em território nacional

1999

OUT 99

OUT 99

As entidades gestoras de mercado de valores
mobiliários são reestruturadas e reorganizadas
no âmbito de um processo de desmutualização.
É criada a BVLP – Bolsa de Valores de Lisboa
e Porto, resultante da fusão da Associação
da Bolsa de Valores de Lisboa e da Associação da
Bolsa de Derivados do Porto

A CMVM emite 17 recomendações relativas ao governo
das sociedades cotadas, que seriam atualizadas ao
longo dos anos. Em 2007 criou um Código de Governo
das Sociedades e, em 2018, foi concluída a evolução
para um modelo de autorregulação, acompanhado pelo
Instituto Português de Corporate Governance

NOV 99
É aprovado o novo Código dos Valores Mobiliários,
numa altura de crescente globalização dos
mercados de capitais. O Código tem por base cinco
ideias principais: codificar, simplificar, flexibilizar,
modernizar e internacionalizar

2000

MAR 00
O Sistema de Difusão de Informação (SDI), que acolhe
a informação que as entidades supervisionadas têm
de tornar pública, passa a estar acessível no site da
CMVM a 1 de março. Estava estruturado em cinco áreas:
registos, informação sobre emitentes, mercados,
intermediários financeiros e fundos de investimento.
Em 2020 o SDI gerou 3 milhões de visitas

MAI 00
A CMVM assume a presidência do Comité Executivo
da Organização Internacional das Comissões de
Valores (IOSCO) que junta os reguladores de todo
o mundo. A eleição aconteceu um ano após a CMVM
ter organizado em Lisboa a XXIV Conferência Anual da
IOSCO. O mandato, de dois anos, foi renovado
e terminou em 2004
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SET 00
O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros,
onde estão representados CMVM, Banco de Portugal
e Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos
de Pensões (ASF) foi criado a 23 de setembro, vindo
reforçar a cooperação, comunicação, coordenação
de atuação e sinergias entre reguladores
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2001

2001 A 2010
REFORÇO DA REGULAÇÃO, DA INFORMAÇÃO
E DO APOIO AO INVESTIDOR

2002

JAN 02
Os investidores passam a ter uma linha telefónica
gratuita (Linha Verde) da CMVM para poderem
esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do
mercado de capitais e os seus direitos. Esta forma
de contacto potenciou o Serviço de Apoio
ao Investidor, a funcionar desde fevereiro de 2000

DEZ 02
A CMVM assume competências de autorização
e supervisão da atividade de Capital de Risco.
O novo regime jurídico, publicado em dezembro,
vem tornar mais seguro o mercado dos fundos
e sociedades de capital de risco, no que constitui
mais um passo de amadurecimento do mercado
de capitais nacional
2003

JAN 03
A divulgação de estatísticas do mercado de
capitais foi uma das apostas da CMVM na primeira
década de 2000. Passam a ser publicados, entre
outros, indicadores sobre fundos de investimento
mobiliário, processos de contraordenação (2003),
fundos de investimento imobiliário (2004) e,
mais tarde, as séries longas estatísticas (2010)

NOV 03
A migração da bolsa para o grupo Euronext,
no seguimento da sua aquisição pelo grupo em 2002,
mudaria de forma decisiva o mercado de capitais
nacional, que se tornava agora pan-Europeu.
A migração envolveu várias alterações
nomeadamente face ao modelo de negociação
então existente na bolsa portuguesa
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2005

OUT 07

2007

AGO 05
A primeira década de 2000 fica marcada pelo
fortalecimento do compromisso em conhecer
o investidor e fomentar o seu conhecimento sobre
os mercados. Além do Guia do Investidor são
realizados quatro estudos e inquéritos sobre o
investidor particular português e publicadas pela
primeira vez brochuras de apoio aos investidores

A transposição da Diretiva dos Mercados de
Instrumentos Financeiros (DMIF) é um dos marcos
na crescente sofisticação da regulação dos
mercados visando a proteção dos investidores.
A densificação regulatória e esforço para
harmonização a nível europeu já tinha envolvido,
um ano antes, a transposição de outras diretivas
importantes como a de abuso de mercado,
do prospeto e das OPA

2010

ABR 10
Acionamento do Sistema de Indemnização aos
Investidores (SII), criado em junho de 1999.
O SII é acionado como resultado do colapso do
BPP em 2008, ano em que também caiu o BPN
e que fica na história pelos primeiros impactos
significativos em Portugal da Grande Crise
Financeira do século XXI e que viria a forçar
o resgate financeiro internacional em 2011
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2011

JAN 11
A CMVM integra, como membro fundador,
a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários
e dos Mercados (ESMA). A ESMA nasce da
determinação europeia de reforçar o seu mercado
de capitais e proteger o interesse público
contribuindo para a estabilidade e a eficácia do
sistema financeiro em benefício da economia da
União e dos respetivos cidadãos e empresas

2011 A 2021
RESPOSTA A CRISES E AOS DESAFIOS DA
SIMPLIFICAÇÃO E DA INOVAÇÃO FINANCEIRA

MAI 11

JAN 16
A CMVM passa a ser a autoridade competente
de supervisão da atividade de auditoria, tal é o
resultado da aprovação de um novo regime jurídico,
no que constitui um dos marcos mais relevantes
no alargamento de competências da CMVM que se
estende da auditoria aos instrumentos financeiros,
passando por emitentes, entidades gestoras, até
aos peritos avaliadores de imóveis

2014

2016

AGO 14
A medida de resolução ao BES é aplicada pelo
Banco de Portugal a 3 de agosto, na sequência
de graves problemas que afetavam o banco,
e que resultaram em perdas significativas
para investidores. A CMVM suspende a negociação
das ações a 1 agosto, seguindo-se a sua
exclusão em fevereiro 2016. Continuam a decorrer
processos litigiosos

2018

É criado o Plano Nacional de Formação Financeira
pelos três supervisores (CMVM, Banco de Portugal
e ASF) com o objetivo de promover a literacia
financeira. Um dos seus principais marcos
foi o lançamento, em julho de 2012, do portal
Todos Contam destinado a promover a formação
financeira da população

MAI 18
Numa década marcada pela aceleração da
inovação tecnológica, em 2018 é registada na
CMVM a primeira entidade gestora de plataformas
de crowfunding, para atividade de intermediação
de financiamento colaborativo por empréstimo,
tem lugar o primeiro inquérito sobre fintech no
mercado português e, numa iniciativa conjunta
com o Banco de Portugal e ASF, é lançado o
innovation hub Portugal Finlab
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MAI 19
O empenho na modernização e simplificação
de procedimentos, o foco no serviço à sociedade
e na aproximação aos cidadãos e às entidades
supervisionadas traduz-se também numa
nova imagem institucional da CMVM a 31 de maio.
Com a nova imagem renova-se o compromisso
com os seis valores que guiam a CMVM:
integridade, transparência, tempestividade, rigor,
colaboração e inovação

2019

A convergência regulatória e o alinhamento
europeu pelas melhores práticas de supervisão
tem um marco importante na estreia, em 2019,
das ações comuns supervisão, na qual a CMVM
também participou. Foi dada prioridade à
proteção dos investidores, em particular à devida
consideração pelos intermediários financeiros dos
conhecimentos e experiência dos investidores, e
dos objetivos de investimento e situação financeira
(já em 2020)

JUL 19
A CMVM assina a Carta de Compromisso para o
Financiamento Sustentável em Portugal que visa
promover a incorporação de critérios ambientais
e de sustentabilidade na atividade do setor
financeiro, com o objetivo de atingir uma economia
neutra em carbono em 2050. A decisão sucede
à conferência anual da CMVM sobre finanças
sustentáveis (2018), e a primeira consulta pública
ao mercado sobre o tema (2019)

JUN 19

2020

JAN 20
Mais um alargamento de competências da CMVM,
que passa a ser a autoridade responsável pela
supervisão prudencial das sociedades gestoras
de fundos de investimento e das sociedades
gestoras de fundos de titularização de créditos,
juntando-a à supervisão comportamental, pela
qual já era responsável. A alteração simplifica e
permite ganhos de eficácia e eficiência.

ABR 20
Face à disrupção provocada nos mercados
financeiros pela pandemia de Covid-19, a partir de
março a CMVM emite recomendações
e orientações para todas as entidades sob sua
supervisão, visando apoiá-las perante a incerteza
e garantir o cumprimento das obrigações
regulatórios e de prestação de informação
e proteger os investidores, aos quais também
emite recomendações em abril
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2021

MAI 21
Três décadas em maio de 2021. No mesmo ano,
a CMVM conclui um programa de simplificação
regulatória, de supervisão e de gestão que contou
com mais de cinco dezenas de iniciativas, entre
as quais uma redução de 29% nos deveres de
reporte à CMVM, aliviando o peso regulatório em
Portugal sem perder foco e controlo da informação
essencial para garantir mercados estáveis
e a proteção do investidor
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O QUE
FAZEMOS
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cenário pandémico foi o evento excecional, imprevisível e significativo que marcou no ano de 2020 toda
a atividade de supervisão que foi de imediato adaptada aos riscos que subitamente se intensificaram e
àqueles que emergiram. Face ao novo contexto, focámos a nossa atuação na salvaguarda de um funcionamento regular dos mercados e na proteção dos
investidores, ao mesmo tempo que transmitimos
orientações e recomendações a todas as entidades
supervisionadas para melhor lidarem e se ajustarem
à nova realidade, complexa e incerta.
Em todas as áreas de supervisão foram preparados e implementados de imediato planos especiais de monitorização, designadamente dos mercados – por exemplo, com o acompanhamento reforçado das estratégias de negociação curtas – da
informação prestada por emitentes, da auditoria e
da gestão de ativos. Esta última foi objeto de monitorização diária, em especial nas vertentes dos riscos de liquidez, de valorização, de crédito e de mercado. Este plano especial contribuiu para uma melhoria dos procedimentos de supervisão de toda a
gestão de ativos, aumentando os níveis de segurança e confiança. No universo dos organismos de investimento imobiliário implementámos ações de
supervisão temáticas focadas na valorização de ativos e no cumprimento das regras sobre prevenção
do branqueamento de capitais e do financiamento
do terrorismo.
Na supervisão da gestão de ativos, foi também
o ano em que atuámos ao abrigo de novas competências de supervisão prudencial. Procurámos garantir uma finalização tempestiva de processos autorizativos e de registo de entidades transitados do
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Banco de Portugal em resultado dessas novas competências e promovemos ajustamentos na estruturação da supervisão prudencial – um movimento enquadrado num exercício mais amplo no âmbito de
toda a supervisão tendo em vista uma maior eficiência e resiliência da nossa atividade, aproveitando sinergias entre a supervisão presencial e a investigação e entre a supervisão dos mercados e das correspondentes estruturas.
O reforço – transversal – da supervisão da adequação, incluindo dos requisitos de idoneidade, para o desempenho de funções reguladas e de titulares de participações qualificadas foi outra das
prioridades prosseguidas, tendo sido aprovadas e
divulgadas orientações que permitem partilhar expetativas e entendimentos de supervisão com todos os setores de atividade sob a responsabilidade
da CMVM.
2020 ficará ainda marcado pelo primeiro exercício europeu de identificação de riscos e prioridades e por ações comuns de supervisão coordenadas
pela ESMA, que se focaram na gestão de liquidez pelos fundos de investimento e na verificação dos critérios de adequação na comercialização de produtos financeiros.
Os níveis de stress sobre os mercados resultantes do confinamento global do primeiro semestre foram geridos em estreita cooperação e troca de
informação internacional, muito intensa e produtiva, no âmbito da ESMA e da IOSCO mas também a nível nacional, entre os supervisores financeiros. Este grau de articulação foi determinante para garantir
a robustez de toda a supervisão num momento sem
precedentes.

1. O que fazemos

Mas houve outros eventos imprevisíveis a condicionar a supervisão, como foi o caso do designado dossiê Luanda Leaks, que conduziu à realização
de múltiplas ações de supervisão, em particular no
segmento dos auditores. Na área de supervisão da
auditoria é também de assinalar a continuidade do
processo de análise dos indicadores de qualidade
de auditoria que suportará a continuada melhoria da
atividade de auditoria em Portugal.
Ainda na supervisão, dedicámos especial atenção a novas áreas emergentes, como é o caso da
sustentabilidade, da informação não financeira, da
digitalização e da inovação tecnológica, incluindo no
sentido de aumentar o nível de eficiência e eficácia
da supervisão, designadamente na análise de informação. Nestas áreas emergentes, foram lançadas
as estruturas para novos paradigmas de informação
e de supervisão em 2021, através de consultas públicas e de encontros com stakeholders.
Na vertente sancionatória, merece referência a continuação da tramitação de diversos processos sancionatórios de elevada complexidade,
os quais, pelos recursos que envolvem, continuarão a condicionar a atividade de enforcement durante o ano de 2021. Ainda nesta frente, continuaremos a robustecer a eficiência e tempestividade do
enforcement, nomeadamente centrando-o nas situações de maior materialidade e risco em resultado de uma mais aperfeiçoada interação com a supervisão e com a identificação e correção precoce
de irregularidades e fragilidades.
No âmbito da função regulatória, deu-se continuidade ao processo transversal de simplificação da
regulação. As condicionantes resultantes dos acon-
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tecimentos excecionais de 2020 não impediram a
concretização do processo de revisão integral dos
deveres de reporte periódico de informação, com a
aprovação dos regulamentos que a operacionalizam
e que entrarão em vigor em 2021. Desta revisão resultará uma diminuição expressiva das obrigações
de reporte impostas aos supervisionados. As aludidas condicionantes também não constituíram entrave à aprovação da regulamentação dos fundos de
crédito, mais um instrumento que ficou disponível
para a dinamização do mercado de capitais e financiamento das empresas.
Já no final do ano, iniciámos a reforma de todo o
regime da gestão de ativos, incluindo capital de risco, bem como de transposição da diretiva das empresas de investimento, cujas propostas serão concluídas em 2021. Aguarda-se ainda a aprovação dos projetos de alteração ao Código dos Valores Mobiliários,
ao Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria e ao
Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
Estamos convictos que esta reforma será um contributo relevante para um quadro regulatório estável,
competitivo, instrumental a uma supervisão de qualidade, substantiva e focada, indutora de níveis elevados de credibilidade do mercado, dos agentes que
nele atuam e da confiança dos investidores. l
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a frente regulatória, 2020 ficou marcado pelo esforço de simplificação e pela adaptação às exigências
regulatórias relacionadas com fatores de sustentabilidade. Com a entrada em vigor, em 1 de janeiro de
2020, da transferência de competências de supervisão prudencial do Banco de Portugal para a CMVM
sobre as sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo e sociedades gestoras de fundos de titularização de créditos, foi concluído no início do ano o processo de regulamentação associado à sua implementação. Ao concentrar na mesma
entidade a competência de supervisão prudencial e
comportamental, a transferência concretizou uma
alteração paradigmática no modelo de supervisão,
permitindo ganhos de eficiência e eficácia. Por um
lado, os agentes passaram a relacionar-se apenas
com um supervisor; por outro, na CMVM, passámos
a ter uma visão de conjunto mais completa e integrada daquelas entidades e das atividades por elas
desenvolvidas.
Afirmando a relevância para o mercado da qualidade do governo das sociedades, em setembro publicámos orientações sobre a avaliação da adequação para o exercício de cargos ou atividades reguladas e de titulares de participações qualificadas.
Essas orientações, que se aplicam às entidades sobre as quais a CMVM tem a respetiva supervisão prudencial e auditores, desenvolvem e harmonizam critérios, técnicas e procedimentos de avaliação de
idoneidades, em linha com as melhores práticas nacionais e internacionais.
Ainda relacionado com fatores de sustentabilidade, durante o ano desenvolvemos e colocámos
em consulta pública um projeto de modelo de rela-

Voltar ao índice

cmvm.pt

tório para divulgação de informação não financeira
pelos emitentes de valores mobiliários, nomeadamente, informação sobre os impactos ambientais,
sociais e de governo societário (ESG) das atividades
que desempenham. De adoção voluntária, o modelo
auxilia as empresas no cumprimento do dever de reporte previsto na lei, com vista a produzir informação simples, objetiva, clara, completa e comparável
que possa ser utilizada pelos investidores na ponderação das suas escolhas de investimento.
Em 2020, a preparação da saída do Reino Unido
da União Europeia (UE) continuou a assumir um papel relevante na atividade de política regulatória. O
tratado comercial anunciado a 24 de dezembro não
abrangeu os serviços financeiros, pelo que a prestação deste tipo de serviços por instituições do Reino
Unido em Portugal será feita ao abrigo das disposições previstas na legislação europeia e portuguesa
para as instituições sediadas em países terceiros,
nomeadamente, através do regime transitório aplicável à prestação de serviços financeiros por entidades com sede no Reino Unido. l
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CAIXA I
SIMPLIFICAÇÃO REGULATÓRIA
DOS DEVERES DE REPORTE

O

princípio de simplificação regulatória que nor-

feiçoamentos e clarificações face a desenvolvimentos

teou os trabalhos da CMVM desde 2017, ganhou

de mercado e das melhores práticas de supervisão. Com

visibilidade no final de 2020, com a emissão de qua-

estas alterações procurou-se estabilizar e harmonizar

tro regulamentos, que preveem a redução em 29% dos

os deveres a médio e longo prazo, dotando a supervisão

deveres de informação periódica à CMVM. O novo re-

e os operadores de um quadro estável e previsível.

gime abrange todas as atividades e entidades sujei-

No âmbito da proteção dos investidores, promo-

tas à supervisão da CMVM, incluindo também maté-

veu-se um ajustamento relativo aos deveres de repor-

rias relacionadas com reclamações, preçário e relató-

te sobre preçários para investidores não profissionais,

rio de controlo interno. Dada a importância do processo

comercialização e encargos dos organismos de investi-

de adaptação tecnológica para algumas entidades, a

mento coletivo, com o intuito de criar um simulador que

CMVM estabeleceu um período de adaptação, produ-

permita a comparação do custo dos serviços ofereci-

zindo a iniciativa legislativa com efeitos a partir de 1 de

dos, designadamente quanto a comissões. Além disso,

julho de 2021.

passou a ser obrigatório o reporte à CMVM das reclama-

Assim, eliminou-se a prestação de informação

ções apresentadas pelos investidores junto das entida-

considerada não essencial para efeitos de supervisão,

des reclamadas e resolvidas sem intervenção do regula-

bem como o reporte duplicativo, ou que já decorra de de-

dor, de modo a termos uma visão mais completa das si-

veres de reporte a nível europeu. Introduziram-se aper-

tuações que impactam negativamente os investidores.

CAIXA II
RELEVÂNCIA DA ADEQUAÇÃO
E IDONEIDADE DOS MEMBROS
DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

O

preenchimento de requisitos de elevada com-

mento colaborativo (2018) e entidades gestoras de or-

petência profissional e irrepreensível ética dos

ganismos de investimento coletivo e de fundos de titu-

gestores, detentores de participações qualificadas

larização de créditos (2020). Em consequência e con-

em entidades reguladas, responsáveis pela fiscaliza-

soante o quadro regulatório específico, ampliaram-se

ção das entidades e auditores é, para a CMVM, exigí-

também as competências da CMVM em matéria de ava-

vel em todas as circunstâncias e condição do restabe-

liação de adequação, as quais envolvem, num grande

lecimento da confiança dos investidores. Este aspeto é

número de casos, a avaliação da idoneidade, experiên-

tanto mais relevante quanto maior a importância sisté-

cia e, para certas entidades, também da independên-

mica da entidade em causa, dados os impactos poten-

cia e disponibilidade para o exercício de um cargo ou de

ciais, diretos e indiretos, da sua conduta no tecido eco-

uma função em entidades sob a sua supervisão.

nómico e financeiro.
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O cumprimento dos requisitos de excelência de

Nos últimos anos, ampliaram-se as competências

conduta assume uma importância decisiva para o re-

de supervisão prudencial atribuídas à CMVM, nomea-

forço da confiança dos investidores e dos agentes do

damente pela aquisição destas competências relativa-

mercado no sistema financeiro, aspeto que a CMVM as-

mente a peritos avaliadores de imóveis (2015), auditores

sume como prioritário e um contributo relevante para o

(2016), entidades gestoras de plataformas de financia-

desenvolvimento do mercado de capitais.
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o plano institucional, 2020 foi marcado por um aumento de interações e intensificação da cooperação com parceiros internacionais, refletindo o impacto à escala global da crise pandémica, dos seus
efeitos nos mercados e da importância da articulação das respostas ao nível internacional em prol da
estabilidade financeira.
O acompanhamento da evolução dos mercados
exigiu um esforço acrescido, desde logo ao nível da
convergência de supervisão promovida pela ESMA,
cujas medidas, em coordenação com as autoridades nacionais visaram, de forma mais imediata, adequar o modo de cumprimento dos deveres regulatórios ao especial contexto pandémico.
A gestão de ativos foi uma das áreas que exigiu um acompanhamento reforçado, em particular
no que diz respeito aos instrumentos com maior exposição a dívida privada e ao mercado imobiliário.
Foi no contexto do Investment Managemet Standing
Committee (IMSC) da ESMA, ao qual a CMVM preside, que as autoridades nacionais competentes reforçaram a articulação europeia, em alinhamento
com as recomendações do Comité Europeu do Risco Sistémico (ESRB), na identificação e mitigação
dos impactos da pandemia na estabilidade financeira. Destaca-se ainda o trabalho desenvolvido no âmbito de riscos de liquidez e utilização de ferramentas de gestão de liquidez pelos gestores de fundos
de investimento.
Em 2020, a União de Mercados de Capitais continuou a ser um tema central para a CMVM no plano internacional, a merecer uma atenção reforçada em consequência da divulgação pela Comissão
Europeia do novo Plano de Ação para o seu desen-
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volvimento. A prioridade das medidas reside na recuperação económica da UE, para a qual o desenvolvimento do mercado de capitais e o acesso ao financiamento das empresas europeias assumem um
papel essencial. Sendo esta área prioritária, trabalhámos com os nossos parceiros europeus, de forma pró-ativa, para assegurar uma crescente convergência de supervisão.
No que se refere à IOSCO, destaca-se o seu papel de coordenação na divulgação das medidas que
foram sendo adotadas pelos membros em resposta
à pandemia por covid-19, incluindo pela CMVM, e o
enfoque em temas prudenciais e macro prudenciais,
no âmbito da gestão de ativos, das agências de notação de risco, câmaras de compensação e dos índices de referência. Destacamos também o nosso
empenho e envolvimento crescentes na análise e
construção de respostas para os riscos macro prudenciais e impactos na estabilidade financeira decorrentes do funcionamento do mercado.
A articulação entre congéneres para efeitos de
troca de informação no âmbito da supervisão e investigação tem contribuído de forma relevante para
assegurar e reforçar a proteção dos investidores e
reprimir atos ilícitos a uma escala global. Esta ação
concertada, fruto de um trabalho de cooperação internacional e nacional pró-ativo e regular, demonstrou ser um elemento crítico na prossecução destes
objetivos no contexto da pandemia. l

1. O que fazemos

CAIXA III
CMVM APOIA MINISTÉRIO
DAS FINANÇAS NA PRESIDÊNCIA
PORTUGUESA DA UE 2021

N

o 2º semestre de 2020 a CMVM iniciou os tra-

No programa da Presidência Portuguesa ins-

balhos preparatórios para assegurar a sua

crevem-se ainda iniciativas, legislativas e não le-

colaboração com o Ministério das Finanças na

gislativas, em matéria de finanças sustentáveis,

área dos serviços financeiros, no âmbito da Presi-

incluindo a estratégia renovada de finanças sus-

dência Portuguesa do Conselho da União Europeia,

tentáveis, a revisão da diretiva sobre divulgação

a assumir no primeiro semestre de 2021.

de informação não financeira, a iniciativa sobre

Sob o mote “Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital”, a presidência fo-

peu em sede de obrigações verdes.

ca-se na digitalização dos serviços financeiros,

No decurso da Presidência preveem-se

no seguimento das propostas apresentadas pe-

igualmente desenvolvimentos ao nível da preven-

la Comissão Europeia em 24 de setembro de 2020

ção e combate ao branqueamento de capitais e

(Digital Finance Package). Em causa estão as pro-

dos requisitos de capital das instituições bancá-

postas legislativas em matéria de cripto-ativos e

rias (CRD/CRR).

ciber-resiliência.
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governo societário sustentável e o standard euro-
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ace à emergência da pandemia tomámos decisões
que visaram salvaguardar a confiança no mercado facilitando a continuidade de negócio e as obrigações
informativas das sociedades emitentes, garantindo
ao mesmo tempo que os investidores continuavam a
dispor de informação tempestiva e de qualidade, nomeadamente sobre o impacto da pandemia no negócio e situação financeira dos emitentes.
Assim sucedeu, por exemplo, com a emissão,
pela CMVM, IPCG e AEM, de recomendações no âmbito da realização de assembleias gerais, visando
clarificar o quadro de alternativas possíveis às reuniões presenciais, desaconselhando-as; com a recomendação aos emitentes para a adoção de princípios de sustentabilidade e transparência na informação ao mercado e nas políticas de dividendos; e
com um exercício de monitorização preventiva junto
de alguns emitentes cuja situação específica ou setor de atividade denotavam particular exposição aos
efeitos da pandemia. Ao mesmo tempo, mantivemos
inalterado o plano de supervisão de informação financeira, tendo sido realizadas ações de âmbito ilimitado sobre aproximadamente 25% do número total de emitentes, que se traduziram na emissão de 74
determinações e 70 recomendações.
Relacionado com o desenvolvimento de medidas no âmbito da sustentabilidade, destaca-se o modelo de relatório sobre a informação relativa a fatores
ambientais, sociais e de governo societário, disponibilizado aos emitentes como instrumento de apoio,
não vinculativo, no contexto da prestação obrigatória
de informação não financeira, bem como a aprovação
do modelo de supervisão destas matérias, que adotámos em 2021. Relativamente à dinâmica de mercado,
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justifica-se um nota sobre a nossa primeira aprovação de um prospeto de admissão à negociação em
mercado regulamentado de obrigações titularizadas
green e em linha com a regulamentação STS (“Simple, Transparent and Standardised”)2 . Esta admissão
abre perspetivas favoráveis para que outros emitentes considerem o mercado nacional para a emissão
de instrumentos de financiamento deste tipo.
Ao longo do ano foram consolidados os procedimentos internos de análise e aprovação de prospetos, permitindo, em termos médios, uma reação à
primeira versão em 5,6 dias úteis, e em 2,4 dias úteis
às versões subsequentes, superando o compromisso de não exceder 7 e 5 dias, respetivamente – limites
que aliás estendemos à análise de pedidos de atribuição de código alfanumérico a operações de titularização de créditos.
Finalmente, merecem ainda destaque, pela sua
relevância e complexidade, as seguintes decisões
relativas a operações de mercado:
•

•

•

O pedido de modificação de OPA anunciada
pela Cofina SGPS sobre a Grupo Média Capital, SGPS, com fundamento em alteração das
circunstâncias, dada a superveniência de factos associados, em particular, ao contexto da
pandemia. A referida modificação, ao invés da
revogação, permitiu assegurar que as ações
objeto da oferta originária continuavam a poder ser alienadas por valor determinado por
auditor independente, assim se protegendo
as expectativas dos acionistas;
O pedido de registo de OPA sobre a Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD, que viria a ser indeferido com base em ilegalidade da oferta,
decorrente da estrutura de financiamento da
contrapartida. Com esta decisão foi possível
salvaguardar a inexistência de consumação
de uma situação de assistência financeira, em
benefício da sociedade visada, dos seus acionistas e stakeholders;
A natureza da relação instituída entre os acionistas da Grupo Media Capital, SGPS, Prisa e
Pluris, da qual resultou a determinação para
o lançamento de OPA pelo segundo, atento o
exercício concertado de influência dominante
sobre aquela sociedade. l
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FIGURA 1 - PROSPETOS, OPA
E RECOMENDAÇÕES OCDE

Aprovação de prospetos
Aumentos de capital
Oferta pública de distribuição
de obrigações

12

15

3

0
1

Prospetos base

5
3

Prospetos de admissão

Operações
públicas de
aquisição
registadas

3

4
4

3

2020
2019

2. PROMOÇÃO DE
UM AMBIENTE PROPÍCIO
AO CRESCIMENTO
DAS EMPRESAS

1. FACILITAÇÃO DA
ABERTURA DO CAPITAL
Entre as medidas previstas encontram-se
fazer a avaliação das condições
regulatórias e de mercado das ofertas
secundárias por parte de empresas já
cotadas, incentivar a cotação das
empresas públicas, flexibilizar as
estruturas de voto para evitar perda de
controlo e conceder incentivos fiscais às
instituições ou a determinados produtos,
bem como a investidores.

1

RECOMENDAÇÕES
OCDE:

Passando, entre outros, pela avaliação
do sistema de tributação das sociedades
para criar incentivos apropriados para
as empresas expandirem os seus negócios
e conquistarem escala crítica, e pelo apoio
público a iniciativas de organizações
empresariais para potenciar a
consolidação de empresas que aumente
a produtividade e torne as empresas
portuguesas mais competitivas.

“MOBILIZAR O MERCADO
DE CAPITAIS PORTUGUÊS
PARA O INVESTIMENTO
E O CRESCIMENTO”
5. INCENTIVAR O
FINANCIAMENTO
ALTERNATIVO
Dando estímulos a fundos de pensões
e seguradoras, bem como, mediante
benefícios fiscais, aos particulares,
para investirem em capital de risco,
e introduzindo veículos de aquisição
de fins especiais com um modelo de
investimento híbrido que proporcione
uma forma simples e eficiente
de cotação de PME sem seguir
o processo tradicional de cotação.
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3. FACILITAR O
FINANCIAMENTO POR
DÍVIDA DE LONGO PRAZO
4. AUMENTAR
A PARTICIPAÇÃO
DE FUNDOS DE PENSÕES
E SEGURADORAS
Incrementando a cobertura e a confiança
no sistema privado de pensões,
identificando os principais fatores que
impedem uma maior alocação a veículos
de investimento coletivo e propor
alterações que melhorem o funcionamento
do sistema, e, por exemplo, isentando
de mais-valias a poupança de longo prazo
de particulares afetas a fundos
que invistam em PME.

Nomeadamente, mediante a elaboração
de um plano estratégico para o
desenvolvimento dos mercados de
obrigações de empresas portuguesas,
a promoção da emissão de obrigações
de empresas públicas e a sua cotação
no mercado nacional, e a flexibilização
dos critérios de autonomia financeira
impostos pela legislação comercial para
os emitentes de obrigações.

COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Relatório Anual 2020

SUPERVISÃO
DE MERCADOS

JOSÉ MANUEL
BARROS
Diretor do Departamento
de Supervisão de Mercados

A

46

pandemia de covid-19 ditou um aumento significativo da volatilidade em diversos instrumentos financeiros e setores, tendo o impacto da crise sido atenuado pelos programas especiais de injeção
de liquidez implementados pelos principais bancos
centrais.
A atividade de supervisão, a nível nacional e
europeu, adaptou-se rapidamente às circunstâncias. Introduzimos procedimentos de emergência
no acompanhamento e supervisão diários dos mercados e das plataformas de negociação, liquidação
e de compensação, avaliando também as decisões
tomadas por outros países para mitigar movimentos
que pudessem ser suscetíveis de afetar a estabilidade dos mercados. Ao contrário de outras jurisdições, mas em linha com as opções predominantes
nas diversas jurisdições europeias, optámos por não
proibir as vendas a descoberto em Portugal.
Sendo os períodos de elevada volatilidade potencialmente propícios ao aumento de situações de
abuso de mercado e de assimetria de informação,
acompanhámos de forma ainda mais próxima a negociação em tempo real nos mercados nacionais.
Nessa sequência, identificámos 526 situações potencialmente anómalas nas várias sessões de negociação ao longo do ano. Estas situações espoletaram diversos contactos, nomeadamente com os
operadores de mercado e emitentes para que estes
divulgassem informação relevante, ou redundaram
na identificação de práticas desconformes. Efetuámos também a análise de operações que comportavam risco para a integridade e o regular funcionamento do mercado, tendo-se concluído que algumas apresentavam indícios materiais de abuso de

Voltar ao índice

cmvm.pt

mercado, procedendo consequentemente ao aprofundamento da sua investigação.
Continuámos a prestar atenção às transações
de dirigentes e de ações próprias com o objetivo de
identificar potenciais conflitos de interesses, bem
como às falhas de liquidação de operações e respetivas causas, tendo atuado junto dos respetivos
agentes no sentido de mitigar estas ocorrências.
Monitorizámos as medidas adotadas no âmbito da ativação do plano de continuidade de negócio das entidades gestoras de mercados e sistemas
de compensação e liquidação a operar em Portugal,
tendo sido constatado que todas elas implementaram medidas tendentes a assegurar a continuidade
das respetivas atividades.
Executámos os planos de supervisão sobre estruturas de mercado (onde se incluem, entre outras,
as bolsas e as câmaras de compensação) resultantes
das obrigações legais previstas nos normativos europeus e nacionais e concertados ao nível dos respetivos colégios de reguladores. Desenvolvemos assim
ações de supervisão de natureza variada ao nível de
todas as estruturas de mercado a operar em Portugal.
No que respeita à supervisão de contrapartes
financeiras e não financeiras no âmbito do reporte de transações com derivados negociados fora
de plataformas de negociação, continuaram os trabalhos relacionados com a análise e a avaliação da
qualidade da informação reportada sobretudo por
conta de entidades não financeiras, tendo sido desenvolvidas ações de supervisão, de forma a analisar o cumprimento das obrigações que decorrem
da regulação aplicável pelas contrapartes sujeitas à
supervisão da CMVM. l
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FIGURA 2 - ANÁLISE DA CMVM
À NEGOCIAÇÃO

SITUAÇÕES DE MERCADO POTENCIALMENTE ANÓMALAS

526

resultando em 93 contactos com entidades:

Contactos com entidades
gestoras dos mercados

11
Contactos com os representantes
para as relações com
o mercado dos emitentes

Contactos com membros
negociadores

2

41

COMUNICADOS SOBRE POSIÇÕES LÍQUIDAS CURTAS

Foram recebidas 1031 comunicações relacionadas com posições líquidas curtas
modiﬁcadas em 2020, um aumento signiﬁcativo face ao ano transato. Para este aumento
terá contribuído a adoção, a nível europeu, de alterações de procedimentos de supervisão
relacionados com os efeitos provocados pela pandemia de covid-19, nomeadamente a
descida do limiar mínimo de notiﬁcação de posições curtas a cada autoridade competente.

1 031

568
2019
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ara assegurar a proteção do investidor e o bom funcionamento do mercado identificámos como crucial
o acompanhamento dos riscos operacionais e financeiros de curto e médio prazos e da capacidade de
os intermediários financeiros assegurarem o cumprimento dos seus deveres legais no contexto da
pandemia. Assim, também em articulação com outros reguladores financeiros, a nossa supervisão focou-se na qualidade e tempestividade do reporte da
informação, na monitorização dos planos de contingência e continuidade de negócio e na garantia da
salvaguarda dos direitos dos investidores. Procurámos apoiar os supervisionados mediante a emissão
de orientações sobre boas práticas, incluindo a adoção de princípios de sustentabilidade e de bom governo das sociedades. Flexibilizámos também requisitos de prestação de informação não urgente no
contexto da crise.
A supervisão da intermediação financeira assente nos riscos por nós identificados e na prioridade da defesa dos investidores revelou-se ainda mais
pertinente no contexto da pandemia. A supervisão
da comercialização de instrumentos financeiros
junto de investidores não profissionais continuou
a ser objeto de atenção, nomeadamente a avaliação do caráter adequado das operações, do governo dos produtos e dos deveres de informação associados, especialmente sobre custos e encargos.
Relativamente à avaliação da adequação das operações, são de referir a ação de supervisão comum europeia, realizada pela CMVM a entidades nacionais
com coordenação da ESMA, para assegurar harmonização e convergência da supervisão europeia. As
conclusões desta supervisão deram lugar à emissão
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de recomendações aos intermediários financeiros
em 2021.
Procedeu-se à monitorização de medidas de intervenção para produtos complexos, que resultou
num plano de supervisão anual de contratos por diferenças (CFDs). Também foi alvo de supervisão a
comercialização transfronteiriça destes produtos
no nosso país por entidades europeias sujeitas, em
primeiro lugar, à supervisão do Estado Membro de
origem. Nesta situação, foram efetuados pedidos de
cooperação internacional para proteger os investidores de práticas comerciais agressivas. Este foco
foi particularmente relevante tendo em conta que os
confinamentos generalizados aumentaram a utilização de canais digitais e a comercialização por essa via. No âmbito da comercialização, destaca-se
também a supervisão à comercialização com recurso a agentes vinculados e aos controlos preventivos
exercidos pelos intermediários a estes agentes.
São de salientar ainda a supervisão aos mecanismos de controlo interno e, em particular, à função de verificação do cumprimento (compliance) e
dos seus requisitos. l
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CAIXA IV
DESTAQUES DAS AÇÕES
DE SUPERVISÃO DE INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA EM 2020

AVALIAÇÃO DO CARÁTER ADEQUADO DAS OPERAÇÕES

COMERCIALIZAÇÃO COM RECURSO
A AGENTES VINCULADOS:

•

Necessidade de recolha mais ativa e frequente de
informação sobre os investidores, de forma a ser

•

•

Necessidade de reforço dos controlos exercidos

possível um conhecimento mais profundo e ade-

pelos intermediários financeiros sobre os agen-

quado dos mesmos;

tes vinculados, nomeadamente preventivos, o

Insuficiências nos processos utilizados para ava-

que passa também pelo maior aproveitamento e

liar o nível de compreensão dos clientes sobre as

sofisticação das ferramentas de tratamento de

principais características e riscos relacionados

dados.

com os tipos de produtos oferecidos, associadas
ao facto de ainda se basearem em respostas de

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMPLEXOS:

auto-avaliação por parte dos clientes ou a processos avaliativos pouco integrados com a demais in•

que diz respeito à transparência dos custos e en-

Necessidade de desenvolvimento de políticas e

cargos no âmbito da definição do mercado alvo,

procedimentos que assegurem, previamente a um

bem como ao cumprimento do dever de informa-

aconselhamento para investimento, a avaliação da

ção pré-contratual, nomeadamente ao nível da

existência de instrumentos equivalentes que cor-

disponibilização de simuladores e cálculo da taxa

respondam ao perfil do cliente (tendo em conta os

interna de rentabilidade;
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•

Existência de margem de progressão relativa-

benefícios de uma mudança de investimentos;

mente ao dever de conservadoria, no sentido de

Existência de margem para melhoria dos relató-

permitir a reconstituição inequívoca do processo

rios de adequação facultados ao investidor não

de venda dos instrumentos financeiros, incluindo

profissional e que nem sempre demonstram de

os elementos fornecidos aos investidores.

que forma a recomendação é adequada ao cliente.
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Necessidade de implementação de melhorias no

formação disponível sobre os mesmos;

custos e complexidade) e a avaliação dos custos e
•

•
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a supervisão da gestão de ativos continuámos a apurar a supervisão baseada nos dados recebidos e na
identificação de riscos. Em 2020, a nossa atividade ficou marcada por três aspetos: por um lado, pelo
alargamento do nosso âmbito de atuação, com a implementação das novas competências em matéria
de supervisão prudencial das sociedades gestoras
de organismos de investimento coletivo e de fundos
de titularização de créditos, decorrente da transferência de competências do Banco de Portugal para a
CMVM; por outro, pela necessidade de uma atuação
rápida e focada devido à pandemia e ao seu impacto nas entidades sujeitas à nossa supervisão; finalmente, pelo foco, assumido como uma das prioridades de 2020, na avaliação da adequação e da idoneidade dos gestores e titulares de funções essenciais
nas entidades sujeitas à nossa supervisão prudencial, o que incluiu a emissão, no início de setembro,
de orientações sobre o tema.
Neste enquadramento, na supervisão contínua
dos fundos de investimento merecem destaque uma
série de iniciativas, nomeadamente o reforço das
obrigações de reporte quanto a informação fundamental à avaliação diária dos impactos e riscos decorrentes da situação pandémica.
No contexto da gestão de fundos de investimento, assim como da gestão individual de carteiras por
conta de outrem, procedemos à monitorização, em
especial, dos riscos de mercado, de valorização de
ativos, de crédito e de liquidez dando especial atenção a uma interação próxima com as estruturas e órgãos relevantes das sociedades gestoras e dos intermediários financeiros, em função dos riscos que
os fundos e carteiras sob gestão apresentavam.

Voltar ao índice

cmvm.pt

Participámos em dois exercícios de supervisão promovidos pela ESMA. Estas ações incidiram
na gestão de liquidez, à qual acrescentámos a supervisão às metodologias e à utilização de mecanismos de gestão do risco de liquidez, em particular no
que respeita a testes de esforço. Um outro exercício visou dar cumprimento a uma recomendação do
ESRB no sentido de avaliar as vulnerabilidades dos
fundos de investimento, especificamente no que diz
respeito à sua exposição à dívida privada e ao mercado imobiliário.
A realização de ações de supervisão focou-se
em três dimensões: (i) a valorimetria dos instrumentos financeiros detidos pelos fundos de investimento mobiliário, da qual resultou a publicação de uma
circular ao mercado com orientações sobre a matéria; (ii) os procedimentos de avaliação e os critérios de valorização das participações dos fundos de
capital de risco; e (iii) as avaliações dos imóveis dos
fundos de investimento imobiliário, incluindo a imposição de reavaliações em circunstâncias extraordinárias.
No que respeita à supervisão contínua das entidades gestoras, destacamos a intensificação da supervisão para verificar a resiliência operacional das
entidades gestoras e se o respetivo sistema de gestão de riscos era adequado para identificar e antecipar os riscos existentes ou potenciais. É de referir também a monitorização contínua dos requisitos
prudenciais em matéria de fundos próprios aplicáveis às diversas tipologias de entidades gestoras de
forma a garantir o seu cumprimento integral e atempado, incluindo a análise do modelo de negócio, do
programa de atividades e do plano de viabilidade
económico e financeiro para as entidades em situação patrimonial mais debilitada. Destacamos também a aplicação de dois cenários de esforço de forma a testar a resiliência e robustez da sua situação
patrimonial e a apreciação contínua da adequação
dos membros propostos para órgãos sociais ou dos
titulares de participação qualificada. l
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CAIXA V
TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS
DE SUPERVISÃO PRUDENCIAL DO
BANCO DE PORTUGAL PARA A CMVM

A

transferência das competências de supervisão

de autorização ou de comunicação prévia sujei-

prudencial sobre as sociedades gestoras de fundos

tos a oposição, dos quais 30 foram concluídos pela

de investimento e de fundos de titularização de créditos,

CMVM até ao final do primeiro trimestre de 2020.

do Banco de Portugal para a CMVM, entrou em vigor a 1 de

A quase totalidade dos restantes foi concluída até

janeiro de 2020.

ao final de junho de 2020. Refira-se, adicionalmen-

Os principais impactos da assunção destas novas

te, que foi possível efetuar a primeira reação a es-

competências em matéria de supervisão prudencial pré-

tes processos, em média, 23 dias após a disponi-

via, excluindo a autorização de novas sociedades gesto-

bilização pelo Banco de Portugal do respetivo pro-

ras de organismos de investimento coletivo (SGOIC), po-

cesso completo; e

dem ser traduzidos em duas vertentes:
•

•

O volume adicional de procedimentos em 2020 ascendeu a 38, sendo, de entre eles, 23 notificações

3 18 relativos à

Conforme previsto no respetivo regime transitó-

prévias que implicaram a avaliação de adequação

nova autorização e

rio (artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 144/2019, de 23

de órgãos sociais e de novos titulares de participa-

registo no âmbito

setembro), todos os processos pendentes no Ban-

ções qualificadas; 8 alterações substanciais à au-

do artigo 5.º da Lei

co de Portugal à data de transferência das referi-

torização da SGOIC, designadamente alterações

16/2015 (renovação

das competências transitaram para a CMVM. As-

nos responsáveis pelas funções-chave; e 5 refe-

da autorização e

sim, foi necessário dar seguimento aos 50 proces-

rentes a pedidos de autorização de ampliação das

registo AIFMD),

atividades autorizadas.

16 referentes

3,

sos recebidos que se converteram em processos

à autorização
para nomeação /

CAIXA VI
RESILIÊNCIA DA GESTÃO DE ATIVOS
NO CONTEXTO PANDÉMICO

alteração de órgãos
sociais,
8 relativos a
aquisições e

O

aumentos de

mercado da gestão de ativos em Portugal apre-

investimento mobiliário nacionais apresentou um cres-

participação

sentou um comportamento resiliente, mesmo em

cimento de 12,9% (atingindo um valor sob gestão de 14

qualificada /

condições extremamente adversas como a instabilida-

669 milhões de euros no final de 2020) e o valor gerido

alteração da

de sentida nos mercados financeiros nos primeiros me-

pelos fundos de investimento imobiliário um aumento de

estrutura acionista,

ses da pandemia, e revelou uma boa capacidade de re-

3,1% (fixando-se o valor sob gestão no final de dezembro

2 referentes à

cuperação desde o verão, a qual se manteve no contex-

de 2020 em 10 835 milhões de euros). Saliente-se que

autorização de

to da segunda vaga da pandemia.

o valor sob gestão dos fundos de investimento mobiliá-

novas SGOIC e

rio atingiu o máximo observado desde outubro de 2010.

os restantes 6

Ao contrário do verificado em outros países europeus, em Portugal não se verificou a necessidade de ne-

Merece igualmente destaque o montante relativo a

nhum fundo de investimento, mobiliário ou imobiliário,

subscrições líquidas. Entre janeiro e dezembro de 2020,

outras matérias

suspender temporariamente o resgate das suas unida-

os fundos de investimento mobiliário nacionais capta-

(designadamente,

des de participação, por dificuldades sentidas para fa-

ram cerca de 1 588 milhões de euros e os fundos de in-

dissolução, fusão,

zer face aos montantes a liquidar.

vestimento imobiliário aproximadamente 96 milhões de

elegibilidade de

euros.

fundos próprios).

No ano de 2020, o valor sob gestão dos fundos de
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U

ma dimensão muito relevante da nossa atividade de
supervisão incide sobre uma fase ainda anterior ao
início da operação de qualquer entidade no mercado nacional - a fase de autorização e registo. O primeiro contacto das entidades com o enquadramento regulatório e a decisão de concessão de registo é
fundamental para a proteção do investidor – designadamente no que respeita à qualidade da informação contida nos documentos constitutivos dos fundos de investimento –, mas também para a dinamização e competitividade da economia, permitindo e
incentivando respostas rápidas e ágeis do mercado
às necessidades das famílias e empresas.
O balanço de 2020 da atividade de autorizações
e de registos revela que o total de novas entidades registadas, aumentou de 73 para 79 (ver infografia), excluindo os peritos avaliadores de imóveis (57 novos
registos), merecendo destaque os seguintes aspetos:
•

•

ganismos heterogeridos sob a forma societária (SICAFI), assim como a autorização de
um fundo de investimento imobiliário aberto,
o que já não ocorria desde 2013; e
•

Foram autorizadas quatro sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo
(SGOIC), número este que é superior ao das
SGOIC autorizadas nos últimos três anos.

No que se refere às principais métricas relacionadas com a nossa tempestividade e previsibilidade de atuação, destacamos que foi possível em
2020:
•

Efetuar a primeira reação aos pedidos de autorização e de registo em menos de 7 dias úteis;

•

Antecipar em cerca de 25% o prazo previsto legalmente para a conclusão dos procedimentos
administrativos de autorização e de registo;

•

Autorizar duas SGOIC cujos processos foram
instruídos junto da CMVM4 em cerca de seis
meses, contados entre a submissão do pedido
e a sua decisão de autorização pela CMVM. l

Em 2020 foram registados 46 fundos de capital de risco (FCR), um número similar ao dos
FCR registados nos dois anos anteriores;
O total de organismos de investimento imobiliário autorizados em 2020 foi de 13 (15 em
2019) destacando-se o crescimento dos or-

4 As outras duas SGOIC autorizadas em 2020 resultam de processos transferidos do Banco de Portugal para a CMVM, por se encontrarem pendentes à data em que recebemos

as competências de supervisão prudencial deste tipo de sociedades (1 de janeiro de 2020).
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FIGURA 3 - NOVOS REGISTOS DE ENTIDADES
CONCEDIDOS PELA CMVM EM 2020

Procurando contribuir para o maior dinamismo de registos de novas entidades e para os ganhos
de eficiência da nossa atividade, importa destacar que:
•
Continuámos a promover a realização de reuniões, em fase prévia à submissão dos pedidos
de registo, permitindo a apresentação preliminar à CMVM do projeto subjacente à atividade
que o requerente pretende desenvolver, o esclarecimento de dúvidas de ambas as partes
e a identificação, de aspetos que devam ser acautelados ou mereçam um maior aprofundamento
aquando da instrução do respetivo processo;
•
Divulgámos 46* dossiês de autorização e de registo o que totaliza 119 dossiês atualizados entre
o final de 2019 e o primeiro semestre de 2020.

2019
Sociedades de Titularização de Créditos
Fundos de Empreendedorismo Social

2
1

Sociedades de Investimento
Imobiliário heterogeridas

7

Empresas de Investimento (***)

4

Sociedades de Capital de Risco

5

2020
1

10

5

8

Fundos de Investimento Mobiliário (*)

3

12

4

Fundos de Investimento Imobiliário (*)
Fundos de Investimento
Alternativo Especializado
Sociedades de Investimento
Mobiliário (**)

8
1
1

*Dossiês
de registo/
autorização

45
Fundos de Capital de Risco (*)

de novas
entidades
ou de novas

28

atividades, bem
como de outros
atos sujeitos

Entidades Gestoras de Plataformas
de Financiamento Colaborativo

à autorização
da CMVM, à

(*) inclui compartimentos patrimoniais autónomos;
(**) inclui as Sociedades Gestoras de Organismos
de Investimento Coletivo
(***) inclui as Sociedades de Consultoria para
Investimento
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sua oposição
ou que sejam

3
73

de mera

TOTAL DE NOVAS ENTIDADES

79

comunicação.
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ano de 2020 foi marcado pelas ações de supervisão
de auditoria urgentes no seguimento das notícias
veiculadas, nos meios de comunicação social, sobre
o caso “Luanda Leaks”, que incluíram 9 auditores (10
ações de supervisão), 27 entidades auditadas e 84
dossiês de auditoria, tendo sido concluídas em 2020
aproximadamente 80% destas ações de supervisão.
Entre outras, foram identificadas irregularidades relacionadas com a documentação dos procedimentos executados relativamente a operações com características suspeitas ao abrigo da Lei de PBCFT,
envolvendo partes relacionadas, não evidenciando
o devido exercício do dever de exame por parte do
Auditor, nem o necessário ceticismo profissional na
análise daquelas operações.
Devido às atuais circunstâncias relacionadas
com a pandemia, houve a necessidade de adaptar
o processo de supervisão, que se traduziu na redução de visitas presenciais aos auditores. Não obstante, concluímos 5 ações de supervisão presenciais de ciclos anteriores (9 ações em 2019) e iniciámos 62 ações de supervisão (123 ações em 2019), 10
das quais relativas ao caso “Luanda Leaks”. Os resultados do ciclo de supervisão foram divulgados no relatório “Resultados Globais do Sistema de Controlo
de Qualidade da Auditoria”, divulgado em 30 de setembro de 2020.
O acompanhamento da supervisão do controlo
de qualidade exercido pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) sobre auditores de não-EIP
(entidades de interesse público), foi igualmente efetuado, mas adaptando o calendário de execução às
circunstâncias extraordinárias de 2020.
Três projetos relevantes desenvolvidos duran-
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te o exercício 2019, designadamente, o modelo de
indicadores de qualidade da auditoria (AQI), a metodologia de graduação das deficiências identificadas nas ações de supervisão (modelo de graduação)
e as orientações sobre a avaliação da adequação para o exercício de cargos ou atividades reguladas, foram integralmente implementados em 2020. Foram
ainda obtidos os primeiros AQI das seis auditoras de
maior dimensão a operar em Portugal, que permitiram não só avaliar a adequação do modelo definido
pela CMVM, mas também identificar potenciais riscos e tendências de mercado.
Em consequência da pandemia, foram intensificadas as interações com os auditores tendo em
vista a identificação dos riscos que resultam das
atuais circunstâncias e os impactos nos respetivos
trabalhos de auditoria. Não menos importante, em
dezembro de 2020, foi publicada uma Circular direcionada aos órgãos de fiscalização das EIP sobre o
cumprimento integral dos seus deveres, com especial atenção no acompanhamento dos procedimentos realizados pelos auditores e nas respetivas conclusões, em relação às auditorias às contas do exercício de 2020. l
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FIGURA 4 - RESULTADOS DAS AÇÕES
“LUANDA LEAKS”

NÚMEROS SUBJACENTES ÀS AÇÕES ENCERRADAS:

26

8

auditores

14

processos de avaliação
do mérito
contraordenacional

entidades
auditadas

80

53

dossies de auditoria
de análise

recomendações
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PREVENÇÃO
DO BRANQUEAMENTO
DE CAPITAIS
E DO FINANCIAMENTO
DO TERRORISMO

E

m 2020 continuámos a assumir a prevenção do
branqueamento de capitais e do financiamento do
terrorismo (BCFT) como área prioritária. Em março,
aprovámos e foi publicado o primeiro regulamento
da CMVM neste domínio,5 que sistematiza num único regulamento as matérias de prevenção do BCFT
aplicáveis às entidades obrigadas sob supervisão da
CMVM. O Regulamento procura concretizar o regime
legal aplicável às entidades que exercem atividades
de intermediação financeira, de gestão de ativos e
aos auditores em função dos concretos riscos BCFT
decorrentes das atividades prosseguidas. Foi ainda
instituído um dever de reporte anual de informação
à CMVM e previsto o dever de as entidades supervisionadas designarem um responsável pelo cumprimento normativo em matéria de prevenção BCFT.
No decorrer do ano, foi publicada a revisão da
Avaliação Nacional de Riscos BCFT (ANR 2019), cujos
trabalhos foram coordenados pela Comissão de
Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, e que contou com a participação
da CMVM e das entidades supervisionadas no âmbito de duas consultas promovidas para o efeito. Nessa sequência, divulgámos as principais conclusões
e a avaliação setorial efetuada do risco BCFT relati-

CARLA
CABRITA
Diretora do Departamento
de Supervisão Presencial
e de Investigação

vamente aos setores supervisionados. De entre as
alterações legislativas ocorridas em 20206 salientamos a clarificação do regime de aferição da qualidade de beneficiários efetivos dos organismos de investimento coletivo, eliminando assim as incertezas e discrepâncias de regime vigentes, bem como
a atribuição da supervisão preventiva do BCFT das
SIGI à CMVM.
Durante 2020, foram ainda emitidas orientações às entidades supervisionadas com vista à adoção e reforço de medidas no âmbito da prevenção do
BCFT. Nessa vertente, comunicámos às entidades
supervisionadas orientações em matéria de identificação de potenciais operações e condutas suspeitas de BCFT, com enfoque nos deveres de exame e de comunicação. Na sequência, promovemos
também um encontro com entidades supervisionadas e associações representativas dos diferentes
setores supervisionados. Atentas as circunstâncias
vividas durante o ano de 2020, divulgámos ainda comunicados alertando para o facto de a situação vivida potenciar os riscos de BCFT e a exploração de
situações oportunísticas e fraudulentas, dando nota dos comunicados do GAFI e da EBA e publicando respostas a perguntas frequentes das entidades
supervisionadas. l

5 Regulamento da CMVM n.º 2/2020 – Prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, decorrente das competências de supervisão atribuídas à CMVM

pela Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (LBCFT).
6 Decorrentes da Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto, que veio introduzir alterações à LBCFT, em especial, resultante da transposição para o ordenamento jurídico nacional a

Diretiva (UE) 2018/843, do Parlamento e do Conselho, de 30 de maio de 2018 (5AMLD).
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FIGURA 5 - PREVENÇÃO
DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (BCFT)

Entre as 30 ações de supervisão concluídas em matéria de análise do cumprimento dos
deveres preventivos previstos no quadro legal BCFT, 14 ocorreram no âmbito de processos
autorizativos e 9 outras respeitantes a auditores. No âmbito de processos de supervisão
realizados, efetuámos 9 comunicações de operações suspeitas BCFT ao Ministério Público
(MP) e Unidade de Informação Financeira (UIF), num esforço relevante de cooperação
com as diferentes entidades nacionais com atribuições neste domínio.
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proteção dos investidores e a confiança dos diferentes intervenientes no mercado dependem da regularidade e da integridade do funcionamento desse mesmo mercado. Nesse sentido, atento o contexto vivido associado à pandemia, conferimos especial
atenção ao exercício não autorizado de atividades
sujeitas a autorização ou registo na CMVM e aos fenómenos de natureza fraudulenta associados a essa realidade.
No ano de 2020, reforçámos a monitorização dessas situações e dos procedimentos de análise, procurando uma maior tempestividade na reação às
mesmas, nomeadamente pela emissão de alertas e
pelo reforço da colaboração com outras autoridades. Para a deteção dessas situações, realçámos a
importância das denúncias e dos pedidos de informação dos investidores, bem como a troca de informação entre autoridades congéneres. Analisámos
65 situações de entidades não habilitadas a exercer,
publicitar ou promover em Portugal atividades de intermediação financeira, gestão de organismos de investimento coletivo, gestão de plataformas de financiamento colaborativo ou outras atividades. Em resultado, divulgámos 45 comunicados informando os
investidores da falta de habilitação das entidades visadas para o exercício de atividades sujeitas a autorização – 9 dos quais relacionados com websites
fraudulentos que abusivamente utilizavam elementos identificativos ou que publicitavam estar relacionados com entidades sujeitas a supervisão da CMVM
– e solicitámos em 20 situações alterações a websites. Fizemos 12 comunicações ao Ministério Público
e promovemos 20 trocas de informações com outras
autoridades congéneres nacionais e internacionais.
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A crescente internacionalização dos mercados torna cada vez mais relevante o recurso à cooperação internacional entre as diferentes autoridades, incluindo na vertente do exercício não autorizado de atividades. Nesta vertente, colaborámos com
as nossas congéneres, prestando a informação solicitada em 38 situações – 17 das quais relacionadas
com a temática do exercício de atividades por parte de entidades não autorizadas –, observando-se a
tendência de incremento e de complexidade destas
solicitações (6 em 2017, 16 em 2018 e 22 em 2019).
Em 2020, concluímos 6 processos de investigação por indícios de abuso de informação. Nesses
processos de averiguações preliminares estiveram
sob análise 16 investidores, 9 dos quais institucionais estrangeiros e foram realizados 11 pedidos de
assistência internacional. No final do ano tínhamos
em curso 11 processos de investigação, 4 deles abertos no ano por suspeitas de abuso de informação e
de manipulação de mercado.
Na análise preventiva de indícios de abuso de
mercado, demos continuidade, com os ajustamentos necessários, ao nosso programa de ações de supervisão aos intermediários financeiros, com vista
à verificação dos sistemas e procedimentos de deteção, análise e comunicação de operações suspeitas. Em face das circunstâncias vividas, as visitas
presenciais tiveram de ser substituídas por ações de
supervisão à distância. Realizámos uma ação de supervisão a uma sociedade gestora de patrimónios, e
emitimos recomendações tendo em vista o reforço
dos procedimentos de deteção, análise e comunicação de situações suspeitas de abuso de mercado por
parte das entidades supervisionadas. l
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FIGURA 6 – FALTA DE HABILITAÇÃO
DAS ENTIDADES PARA O EXERCÍCIO
DE ACTIVIDADES SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO
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ano de 2020 foi marcado pela conclusão de processos
de contraordenação com elevada relevância para a
proteção dos investidores e a garantia da eficiência e
regularidade do mercado. Em março, a CMVM proferiu
decisão condenatória em processo relacionado com a
divulgação de informação financeira e sobre o governo societário da (então) Portugal Telecom, SGPS, SA,
condenando não só a entidade emitente, mas também
alguns dos seus administradores (incluindo os membros da Comissão de Auditoria). A decisão condenatória, tendo sido objeto de impugnação judicial por cinco
dos oito arguidos, foi apreciada pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, o qual condenou
igualmente os Arguidos7. Em setembro, a CMVM proferiu decisão condenatória em processo relacionado
com a auditoria às contas do Banco Espírito Santo, SA,
condenando o revisor oficial de contas pela violação
de normas de auditoria e pela prestação de informação sem qualidade ao supervisor8.
A CMVM proferiu decisões finais em 44 processos, entre os quais se destacam os relacionados com
a supervisão de auditoria (19), com a supervisão de deveres dos intermediários financeiros (10) e com a supervisão de organismos de investimento coletivo (6).
No final de 2020 encontravam-se pendentes 67
processos de contraordenação, menos 12 do que em
2019, mantendo-se, assim, a tendência para a redução dos últimos anos, o que, associado à conclusão de
processos de especial relevância, sinaliza uma atuação sancionatória mais célere e tempestiva, contribuindo para uma maior confiança dos investidores e
para o regular funcionamento do mercado.
Em 2020, foram iniciados 3 processos de contencioso extra contraordenacional em que a CMVM é
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sujeito processual, dois administrativos e um de contencioso cível.
Durante o ano foram proferidas em sede de contencioso cível e de contencioso administrativo, respetivamente, 25 e 2 decisões finais que puseram
termo aos respetivos processos, todas favoráveis à
CMVM. O total das decisões em contencioso cível respeitavam a pretensões dos investidores para a obtenção de compensações por perdas sofridas em investimentos realizados, invocando uma eventual responsabilidade por parte da CMVM, sendo de registar
a inexistência de qualquer decisão judicial que responsabilize a CMVM por qualquer falha nos seus deveres de supervisão e de proteção dos investidores.
Foi ainda proferida uma decisão final no âmbito de
um incidente de levantamento do segredo profissional, tendo o tribunal permitido à CMVM a prestação da
informação em causa, em função da ponderação dos
diversos interesses em presença, incluindo os dos investidores. As decisões judiciais em contencioso administrativo respeitaram à confirmação das desistências das pretensões por parte dos seus autores.
A CMVM prestou ainda apoio ao Sistema de
Indemnização aos Investidores (SII) no âmbito de
dois processos administrativos e de cinco processos
cíveis, sendo todos de reclamação de créditos emergentes dos acionamentos do SII motivados pelo
Banco Privado Português, SA, e pela Orey Financial,
IFIC, S.A. l
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FIGURA 7 - DECISÕES FINAIS
PROFERIDAS PELA CMVM

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, a CMVM reforçou a atividade
sancionatória, acentuando a redução do número de processos de contraordenação pendentes
e tomando decisões em processos de especial relevância para a proteção dos investidores
e o regular funcionamento do mercado.
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ma das consequências da pandemia a nível global
foi a aceleração da digitalização. A área financeira
não foi, relativamente a esta tendência, exceção,
estimando-se crescimentos anuais no volume de
transações a nível mundial superiores a 20% em vários segmentos da atividade FinTech9. Esta aceleração torna ainda mais premente o acompanhamento
desta realidade pelos reguladores financeiros, um
desafio a que a CMVM respondeu com um reforço do
diálogo com os participantes de mercado e com as
nossas congéneres, visando esclarecer limites regulatórios e explorar as implicações para o mercado e os investidores de modelos de negócio e serviços emergentes.
O diálogo e cooperação com os participantes
de mercado materializou-se em várias iniciativas,
das quais se destaca a 2ª edição do Portugal FinLab (canal de comunicação criado pelas três autoridades reguladoras do setor financeiro nacional, a
CMVM, a ASF e o Banco de Portugal), que recebeu
32 candidaturas, 8 das quais de entidades estrangeiras. No final desta edição, foi realizado um webinar, transmitido para o YouTube, onde os reguladores financeiros deram a conhecer os principais
resultados da 2.ª edição do Portugal FinLab e discutiram com participantes a sua experiência nesta
iniciativa. Entre as questões regulatórias abordadas destacam-se as relacionadas com (i) criptoativos e sobre a aplicação da tecnologia blockchain; (ii)
RegTech nomeadamente com base em inteligência
artificial e (iii) questões sobre intermediação financeira, sobretudo com os requisitos aplicáveis à atividade dos chamados robo-advisors em termos de
autorização, supervisão e livre prestação de servi-
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ços na União Europeia. A 3ª edição do Portugal FinLab – “Where regulation meets innovation” decorre
ao longo de 2021.
Procurando contribuir para o reforço da nossa preparação para os desafios colocados pelas
tecnologias financeiras, vimos promovendo desde 2019 um programa de formação intitulado “Fintech: Support to experimentation frameworks and regulatory compliance” destinado a colaboradores da
CMVM e alargado a colaboradores da ASF e do Banco de Portugal, com financiamento da Comissão
Europeia e coorganizadas com a Faculdade de Economia do Porto. Em 2020 foram organizadas quatro sessões do módulo Artificial Intelligence, Market
Risk e Robot Advisory ministradas por especialistas
independentes. Ao nível internacional, participámos no Comité Permanente de Inovação Financeira da ESMA e no Fórum Europeu de Facilitadores da
Inovação da Comissão Europeia.
O conhecimento adquirido neste tipo de iniciativas permitiu-nos continuar a dar resposta às várias
solicitações relativas às atividades FinTech, nomeadamente, ao mandato atribuído pela Assembleia
da República ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) para a elaboração de um
relatório relativo à eventual criação de sandboxes
regulatórias na área FinTech. O relatório foi preparado pela CMVM em conjunto com as outras autoridades de supervisão financeira, aprovado pelo CNSF e entregue ao Ministério das Finanças em
dezembro de 2020. Por outro lado, esclarecemos
questões relacionadas com a inovação nos produtos e serviços financeiros colocadas no canal
FinTech da CMVM. l
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CAIXA VII
CONTRIBUTO DA CMVM
PARA A ESTRATÉGIA EUROPEIA
DE FINANCIAMENTO DIGITAL

A

Estratégia de Financiamento Digital da Comis-

e do Conselho relativo à resiliência operacional di-

são Europeia que foi apresentada em setembro de

gital do setor financeiro.

2020, foca nas seguintes prioridades:
Duas das propostas visam aproveitar as oportu•

•
•
•

Combater a fragmentação no mercado único

nidades dos criptoativos, enquanto se procura mitigar

digital para o setor financeiro;

os riscos para os investidores e para a estabilidade fi-

Garantir que o quadro regulamentar da União

nanceira. A Comissão Europeia distingue entre os crip-

Europeia facilite a inovação;

toativos regidos pela legislação europeia e os restan-

Criar um espaço europeu de dados no setor

tes, propondo um regime específico para estes. Os pri-

financeiro;

meiros continuarão sujeitos à legislação existente, mas

Abordar os desafios e riscos da transformação

a Comissão Europeia propõe um regime piloto para es-

digital.

truturas de mercado que pretendam negociar e liquidar
transações de instrumentos financeiros sob a forma de

Foram apresentadas, em conjunto com a referida Estratégia, as seguintes três propostas legislativas:

criptoativos.
A outra proposta versa sobre a resiliência operacional digital, com o objetivo de prevenir e mitigar os

•

•

•
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que resultam da crescente dependência do sector fi-

toativos;

nanceiro em software e nos processos digitais.

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu

A CMVM encontra-se a acompanhar esta Estraté-

e do Conselho relativo a um regime-piloto para as

gia e as três propostas legislativas no contexto da Pre-

estruturas de mercado baseadas na tecnologia de

sidência Portuguesa da União Europeia, em que o con-

registo distribuído;

tributo das instituições portuguesas para alcançar so-

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu

luções comunitárias adequadas é fundamental.
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financiamento de projetos de sustentabilidade e a
integração de riscos de sustentabilidade assumem
uma importância crucial para lidar com os desafios
com que nos confrontamos à escala global em matéria climática e ambiental e com as crescentes desigualdades sociais que os impactos da crise pandémica têm deixado ainda mais a descoberto. Os
mercados de capitais têm reagido, de forma rápida,
a esses desafios, verificando-se um aumento crescente da comercialização de produtos com objetivos em matéria de sustentabilidade.
Cientes do seu carácter prioritário, temos assumido um forte compromisso com o financiamento
sustentável. A divulgação de informação de qualidade, consistente e comparável, de forma clara e acessível, em matéria de sustentabilidade é fundamental para assegurar a credibilidade e a integridade do
mercado e a proteção dos investidores.
Em linha com as prioridades definidas para o
ano de 2020, desenvolvemos as seguintes iniciativas em matéria de sustentabilidade:
1.

Modelo de relatório para reporte da informação
não financeira no seguimento da consulta pública de julho a setembro.

2.

Reflexão interna sobre a supervisão em matéria de sustentabilidade, nomeadamente sobre
práticas de potencial greenwashing, considerando as características do mercado nacional,
os desafios que representa a entrada em vigor
em 2021 e 2022 das novas regras europeias, as
posições de outros reguladores e as discussões
mantidas no seio da ESMA dado que o esforço
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de liderança europeu depende do alinhamento
de todos os reguladores e de convergência de
supervisão.
3.

Reforçámos a comunicação externa, através da
participação em diversos webinars e da atualização da área dedicada do nosso website com
novos conteúdos para aumentar o conhecimento sobre as principais tendências e sobre
a agenda regulatória europeia. Realizámos, em
dezembro de 2020, os primeiros Encontros de
Sustentabilidade, envolvendo encontros com
emitentes e sociedades gestoras de ativos, e
uma sessão das “Conversas na CMVM”, dedicada
ao tema “Das Finanças Sustentáveis a um Planeta Sustentável”. l
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CAIXA VIII
MODELO DE RELATÓRIO
PARA REPORTE DE INFORMAÇÃO
NÃO FINANCEIRA

O

s deveres legais de divulgação de informa-

padronizada, e minimamente comparável, em ma-

ção sobre a abordagem à sustentabilidade

térias relativas à integração de fatores de susten-

financeira, ambiental, social e de governo socie-

tabilidade na atividade empresarial nacional, em

tário (ESG, na sigla inglesa). que impendem sobre

favor dos investidores e do desenvolvimento do

as sociedades emitentes de valores mobiliários

mercado nacional.

admitidos à negociação em mercado regulamen-

O modelo de relatório apresentado publica-

tado têm vindo a ganhar relevância tanto no pla-

mente em fevereiro de 2021, resultou também dos

no nacional como internacional. No entanto, a au-

contributos recebidos de investidores, associa-

sência de denominadores comuns tornava essa

ções representativas, entidades gestoras do mer-

prestação de informação, por vezes, menos útil

cado e entidades emitentes na consulta pública

do que seria desejável para o investidor que pre-

realizada entre julho e setembro de 2020.

tendesse definir as suas opções de investimento
com base em fatores ESG.
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As matérias de sustentabilidade representam, de forma crescente, um fator distintivo e de

Para ultrapassar esta limitação, a CMVM de-

competitividade dos emitentes e de promoção da

senvolveu um modelo de reporte de informação

confiança dos investidores, pelo que é expectati-

não financeira, de adesão voluntária, que procura

va da CMVM que as entidades emitentes o utilizem,

simplificar e limitar, ao necessário, o peso regula-

em 2021, reconhecendo, contudo, que o sucesso

tório para as entidades emitentes e uniformizar a

desta iniciativa e deste modelo depende, natural-

informação relativa aos deveres legais já existen-

mente, do grau de adesão das entidades sujeitas

tes, contribuindo para a existência de informação

ao dever de reporte de informação.
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proteção do investidor continuou em 2020 a ser desenvolvida em três vertentes de proximidade: apoio
ao investidor para a tomada de decisões de investimento informadas e responsáveis; resposta às suas
questões e reclamações; e o tratamento da informação recebida do investidor para identificar riscos
e situações relevantes.
Tendo em conta o impacto no mercado da pandemia foram desenvolvidas recomendações e orientações complementares às medidas de supervisão,
com o objetivo de salvaguardar os direitos dos investidores e a integridade do mercado. Neste contexto publicámos informação sobre cuidados a ter
nas decisões de investimento em contextos de elevada volatilidade, alertas para riscos acrescidos de
fraude e esclarecimentos úteis para os investidores,
nomeadamente no contexto de assembleias gerais.
Com especial relevância, dado o acréscimo de
investimento por via digital motivado pelo confinamento e o aumento do número de denúncias e pedidos de informação relacionados com fraude por via
digital, foram emitidas recomendações através de
uma brochura e de um vídeo. Nestes são abordadas
questões sobre como identificar uma fraude, os indícios mais comuns, como prevenir e como atuar caso um investidor suspeite estar a ser alvo de fraude.
Relativamente ao tratamento de reclamações e
pedidos de informação de investidores, a CMVM recebeu 422 reclamações e 2370 pedidos de informação. Enquanto o número de pedidos de informação
recebidos baixou 2% face a 2019, no caso das reclamações houve um aumento de 5%. Os principais
serviços reclamados foram a receção, transmissão
e execução de ordens, seguida do registo e depósito
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de valores mobiliários. Os principais temas reclamados foram a execução tempestiva de ordens e os deveres de informação dos intermediários financeiros.
Em 2020, as reclamações consideradas procedentes pela CMVM foram na sua grande maioria
atendidas pelos intermediários financeiros, ficando
a única exceção relevante a dever-se ao facto de a
entidade reclamada já não estar em atividade (Orey
Financial, IFIC, S.A.). Não obstante este resultado e
na convicção que outros mecanismos de resolução
extrajudicial de conflitos representariam um contributo adicional para a proteção do investidor, a CMVM
iniciou trabalhos na análise de formas de dinamização da mediação (e eventualmente arbitragem) que
se prevê poderem vir a ser desenvolvidas em 2021.
Por último, tendo em conta que no âmbito do
tratamento de reclamações a CMVM não tem poderes para ordenar a reparação de danos, intensificámos a articulação interna visando uma atuação
da supervisão mais focada, próxima e tempestiva
quanto aos temas identificados, contribuindo para
uma maior proteção do investidor. l
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FIGURA 8 - RECLAMAÇÕES RECEBIDAS
EM 2020

A CMVM recebeu no ano passado 422 reclamações, o que representa um acréscimo de 5%
relativamente a 2019. Face à média dos últimos 10 anos a descida é de 50% o que se justifica
por alterações de procedimento para a apresentação de reclamações, pela saída dos fundos de
pensões e unit linked da esfera de competências da CMVM e pelo impacto, em anos anteriores,
de situações envolvendo entidades alvo de medidas de resolução (caso do BES e Banif).
2011

598

2012

601

2013

442

2014

1 265

2015

1 704

2016

1 112

2017

1 385

2018

462

2019

401

2020

422

CAIXA IX
REFORÇO DA INFORMAÇÃO
NA NOVA ÁREA DO INVESTIDOR
NO SITE DA INTERNET DA CMVM

A

lvo de uma reformulação em 2020, a Área do

Num ano em que assistimos a um crescimen-

Investidor no site da CMVM apresenta agora

to nos alertas aos investidores, reforçámos a ati-

mais informação, de forma mais estruturada, pro-

vidade na literacia financeira, nomeadamente no

curando que o investidor tenha um acesso mais fá-

que concerne à informação prestada quanto à pre-

cil e intuitivo, num único menu, aos conteúdos de

venção da fraude. Publicámos uma nova brochura

que necessita na sua relação com a CMVM.

e um vídeo sobre o tema e simplificámos a consul-

São exemplo dessa reformulação a possibi-

ta à página no website da CMVM sobre as entida-

lidade de aceder mais facilmente aos formulários

des autorizadas e não autorizadas para prestação

destinados à emissão de certidões de valores mobi-

de intermediação financeira e outros serviços fi-

liários, a pedidos de informação, reclamações e de-

nanceiros em Portugal no âmbito das competên-

núncias, assim como a conteúdos sobre inovação fi-

cias da CMVM.

nanceira e a recomendações diversas aos investidores de que são exemplo as orientações que emitimos
no contexto dos impactos da pandemia no mercado.
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Com esta reformulação foi nosso objetivo
prestar um serviço melhor ao investidor.
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LITERACIA
FINANCEIRA

E
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m 2020, o desenvolvimento de iniciativas de apoio a
uma gestão esclarecida das finanças pessoais, particularmente no que diz respeito ao investimento em
instrumentos financeiros, revelou-se ainda mais importante.
Dando cumprimento à nossa missão e orientação estratégica de inclusão financeira e acesso à informação pelo investidor para a tomada de decisão
consciente e responsável, a CMVM empenhou-se na
concretização de um conjunto de ações com o objetivo de elevar o nível de literacia financeira dos investidores e potenciais investidores, procurando,
através da promoção dos conhecimentos, aumentar
a sua capacitação.
A observação da crescente tendência de (i) entrada no mercado de investidores mais jovens, (ii)
aumento e preponderância das transações financeiras nos canais digitais, e, consequentemente, (iii)
o potencial aumento de risco de ciberataques, de
fraude e de branqueamento de capitais, tornaram
prioritária a introdução nos trabalhos de literacia financeira de temas sobre digitalização, prevenção de
fraude e de ciberataques. Perto do final do ano passou também a abordar-se na educação financeira o
tema do investimento em produtos ESG.
Ao longo do ano foi possível realizar mais de
30 ações formativas, incluindo as desenvolvidas no
âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira
(PNFF), tendo envolvido diretamente mais de 20 mil
destinatários. No âmbito da parceria com a Agência
para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) e o Turismo de Portugal foram concluídos cursos e ações
de formação que envolveram mais de 1200 gestores
de micro, pequenas e médias empresas.
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Demos também prioridade à formação no local
de trabalho com o apoio do Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP). Neste campo, desenvolveram-se ações de formação envolvendo cerca
de seis mil destinatários.
No âmbito da parceria com o Ministério da Educação foram realizados dois webinars sobre cibersegurança nas transações financeiras em que participaram mais de cinco mil professores. Realizou-se
também a 9ª edição do concurso Todos Contam que
este ano recebeu 38 candidaturas ao “Prémio Escola”, em que participaram 7.500 alunos, e seis candidaturas ao “Prémio Professor”.
A par destas ações privilegiou-se o desenvolvimento de campanhas de sensibilização e de informação com recurso às redes sociais e meios de
comunicação social, sobretudo na Semana Mundial do Investidor e durante a Semana da Formação
Financeira (desenvolvida pelo PNFF). Estas iniciativas permitiram alcançar mais de um milhão e quinhentos mil destinatários.
Em 2020, a CMVM participou ativamente nos
principais fora internacionais que se dedicam à
literacia financeira, com especial destaque para a
IOSCO, ESMA e OCDE. l
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FIGURA 9 - NÚMEROS DA SEMANA MUNDIAL
DO INVESTIDOR 2020 QUE TEVE COMO
LEMA “CONHEÇA PRIMEIRO, INVISTA DEPOIS”
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CAIXA X
NÚMERO RECORDE DE PARTICIPANTES
NA 4ª EDIÇÃO DA SEMANA MUNDIAL
DO INVESTIDOR

A CMVM associou-se pela 4ª vez à Semana Mundial do

das iniciativas, destinadas a diferentes segmentos de

Investidor (SMI), uma iniciativa liderada pela IOSCO. So-

investidores e públicos-alvo.

bre o lema “Conheça primeiro, invista depois” foram de-

A SMI contou com oito entidades parceiras: Asso-

senvolvidos, entre 5 e 11 de outubro, vários temas entre

ciação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em

os quais destacamos o papel dos mercados de capitais

Mercado (AEM), Associação Portuguesa de Analistas Fi-

na retoma, a confiança dos investidores, a importância

nanceiros (APAF), Associação Portuguesa de Bancos

da poupança, o investimento para a reforma, as finan-

(APB), Associação Portuguesa de Fundos de Investimen-

ças sustentáveis, a cibersegurança e a ética nos servi-

to, Pensões e Patrimónios (APFIPP), Associação Portu-

ços financeiros.

guesa de Seguradores (APS), Autoridade de Supervisão

Todas as iniciativas foram desenvolvidas através

de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), Banco de Portu-

de canais digitais permitindo atingir um número recor-

gal (BdP) e Euronext Lisbon, e ainda com a participação

de de participantes. O site da SMI Portugal 2020 regis-

especial do CFA Institute, as quais organizaram várias

tou cerca de 25 000 visualizações ao longo da sema-

iniciativas.

na, tendo permitido assistir em direto e ou à gravação
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impacto da pandemia nos mercados financeiros,
além de obrigar a uma monitorização constante da
integridade e funcionamento regular do mercado,
determinou a necessidade de reforço da comunicação com as entidades supervisionadas, emitindo diretrizes e orientações sobre procedimentos e medidas de exceção a adotar para garantir a qualidade
da informação prestada ao mercado e aos investidores, nomeadamente quanto aos impactos na sua
atividade, na continuidade de negócio e na avaliação
dos riscos enfrentados. Neste contexto, publicámos
11 comunicados com recomendações e orientações,
enviámos 7 circulares a entidades emitentes, gestoras de ativos, auditores, peritos avaliadores de imóveis e sobre a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
Perante os riscos acrescidos para os investidores decorrentes do confinamento, do acesso a plataformas eletrónicas de investimento de simples utilização e de um apetite pelo risco potenciado por um
contexto de baixas taxas de juro, emitimos orientações específicas aos investidores, alertando, entre
outros aspetos, para o risco acrescido de fraudes digitais. O tema foi também alvo de uma das cinco novas brochuras que publicámos em 2020, que além da
fraude digital versaram sobre o funcionamento de
instrumentos financeiros como ações, obrigações,
fundos de investimento e pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento
com base em seguros (conhecidos por PRIIPs).
Com o intuito de melhorarmos a prestação de
informação ao mercado, facilitámos o acesso à resposta da CMVM à pandemia, criando no site da CMVM
um ponto único de acesso a todas as medidas ado-
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tadas, reformulámos também a área do investidor e
da sustentabilidade e, entre outras melhorias, incrementámos a informação relativa ao Brexit, nomeadamente com a atualização de perguntas e respostas. Estivemos também mais presentes nas redes
sociais, procurando despertar a atenção de um público mais vasto sobre temas relevantes em matéria
de regulação, supervisão e proteção do investidor.
Ao longo do ano, estimulámos a comunicação
direta com todas as partes envolvidas no mercado
de capitais, abrindo vias de comunicação digitais
entre regulador, supervisionados e público em geral
com vista à promoção de maior proximidade, considerada particularmente relevante num ano marcado pela obrigatoriedade de distanciamento físico. A
CMVM realizou, na sua grande maioria por via digital:
•

3 “conversas na CMVM”, subordinadas aos temas
“A regulação financeira no século XXI – simplificação e desenvolvimento de mercado”, “Poupar
e investir em tempos de crise” e “Das Finanças
Sustentáveis a um Planeta Sustentável”;

•

A conferência anual da CMVM, subordinada ao
tema “A digitalização ao serviço do investidor”,
inserida na Semana Mundial do Investidor;

•

13 eventos realizados com stakeholders, procurando transmitir nesses encontros as prioridades da CMVM, as principais alterações regulatórias e matérias de relevo em matéria de
supervisão.

Além da intensificação da comunicação nos seus
vários suportes, apostámos também numa maior clareza e simplicidade de linguagem como contributo
para o aumento da proximidade com a comunidade,
para potenciar a eficácia da regulação e da supervisão, e para o desenvolvimento do mercado. l
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FIGURA 10 - EVOLUÇÃO DA PEGADA DIGITAL
DA CMVM EM 2020
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A CMVM reforçou a comunicação com as entidades
supervisionadas e com o público, nomeadamente através
de comunicados e de criação de páginas temáticas,
o que se traduziu num aumento do número de utilizadores
do site da CMVM na Internet.
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ANÁLISE DE RISCOS
MACROFINANCEIROS

P

erante um contexto recessivo e de incerteza quase sem precedentes consolidámos o nosso trabalho de identificação de riscos macrofinanceiros e
tomámos um conjunto de medidas visando mitigar
os riscos colocados pela pandemia para a estabilidade financeira. No seio do CNSF, avaliámos a forma como estas e as demais medidas tomadas pelos
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Diretor do Gabinete
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restantes reguladores e pelo Governo contribuíram
para assegurar o regular funcionamento do sistema
financeiro.
Em paralelo, sinalizámos e partilhámos análises nos diversos grupos internacionais da ESMA, da
IOSCO e do ESRB, e no plano nacional no âmbito do
CNSF e ainda no nosso Risk Outlook - publicado já

FIGURA 11 – INCERTEZA ATINGE
NOVOS MÁXIMOS COM A PANDEMIA
Índice de Incerteza Global

Redução signiﬁcativa da despesa pública
dos EUA e aumento de impostos

Aumento das taxas de ﬁnanciamento
e crise das dívidas soberanas na Europa

Reserva Federal aumenta taxas
de juro e risco político aumenta
na Grécia e Ucrânia

Fonte: Ahir,
H, N Bloom,
and D Furceri
(2018), “World

Aumento do risco de crédito
soberano na Europa

Uncertainty
Index”,
Stanford
mimeo
(informação
extraída em
janeiro de
2021).
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no início de 2021 - os principais riscos para os investidores, para o funcionamento do mercado e para a
nossa própria eficácia. Entre eles, destacam-se os
riscos decorrentes do aumento do endividamento
à escala global, em particular das empresas não financeiras, da concomitante degradação da notação
de risco dessas empresas e do previsível aumento
de defaults, bem como um avolumar dos riscos provenientes do sistema financeiro não bancário. Os
riscos de transição para investimentos mais sustentáveis (ESG) foram também sinalizados como relevantes. Num contexto de baixas taxas de juro que se
antecipa ainda prolongado e uma vez gradualmente removidas as ajudas prestadas às economias por
governos e bancos centrais, aqueles riscos poderão
ser exacerbados.
Em 2020, o potencial disruptivo do setor financeiro não bancário para a estabilidade financeira ganhou relevo acrescido nas análises internacionais e

também na nossa atuação. Acompanhámos, assim,
a liquidez nos fundos de investimento nacionais. No
plano europeu, além de suspensão de resgates pontuais de fundos de investimento, ganharam relevância episódios de apertos de liquidez ocorridos em alguns fundos do mercado monetário (FMM) e a prociclicidade provocada por chamadas de margem
adicionais por algumas câmaras de compensação
(CCP), tendo sido iniciados no plano internacional
vários exercícios de avaliação sobre a eventual necessidade de revisão da regulamentação dos FMM e
das CCP.
A identificação de riscos beneficiou ainda de
reuniões bianuais com um painel de associações
representativas do mercado e com economistas,
designadamente representantes da academia, as
quais visaram informar, entre outros objetivos, o
planeamento da atividade da CMVM neste domínio e
serão uma prática a manter em anos futuros. l
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o centro das preocupações com a gestão de pessoas em 2020 estiveram, inevitavelmente, os impactos relacionados com a crise pandémica. Beneficiando das medidas do programa de modernização
tecnológica em curso, a CMVM teve capacidade para reagir de forma rápida e atempada no sentido de
maximizar a segurança e o bem-estar das suas pessoas e assegurar a continuidade das operações.
A capacidade de adaptação demonstrada pelas equipas num contexto tão disruptivo e desafiante revelou-se fundamental para que a organização
mantivesse um elevado nível de operacionalidade e
de resultados alcançados. Acreditamos que a política de mobilidade interna – com objetivos, entre outros, de diversificação do conhecimento e de promoção da partilha e da complementaridade de experiências – teve também um contributo positivo.
Naturalmente, algumas atividades foram mais
impactadas do que outras. Os processos de formação e desenvolvimento dos colaboradores foram
particularmente afetados face à impossibilidade de
realização de sessões presenciais – internas ou externas – que alicerçavam a maioria da oferta formativa. Ainda assim foi possível proporcionar aos colaboradores da CMVM cerca de 4 600 horas de formação, repartidas por 92 eventos que envolveram
221 colaboradores, num total de 1 125 participações.
Ainda que com atraso face ao previsto, os processos
de avaliação e gestão do desempenho e carreira dos
colaboradores foram concretizados.
Tendo presentes os riscos e prazos mais longos
que o confinamento prolongado comporta para os
trabalhadores e para a organização, iniciámos o desenvolvimento de políticas facilitadoras de um equi-
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líbrio adequado entre as novas formas de trabalhar
à distância e o regresso ao trabalho presencial, com
vista a reforçar os processos de construção e consolidação das equipas.
Entre os projetos iniciados em 2020 encontram-se o reforço de iniciativas de formação e desenvolvimento focadas na comunicação e na gestão
das equipas à distância, nas competências digitais
dos colaboradores e no incremento da partilha interna de conhecimento. Acreditamos que terá igualmente um papel muito importante a implementação, em curso, do sistema de gestão da conciliação
da vida profissional, familiar e pessoal, do qual se
espera um elevado impacto quer ao nível processual
quer da satisfação dos colaboradores. l
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FIGURA 12 – DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES
POR GÉNERO, CARGO E HABILITAÇÕES
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FIGURA 13 - FORMAÇÃO DE COLABORADORES
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modernização digital da CMVM, consubstanciada no
Programa de Transformação (denominado CMVM+),
que arrancou em 2018 e se prolongará até 2022, é
uma condição necessária para aceder tempestivamente a informação sobre os mercados que supervisiona e prestar um serviço rigoroso.
Os impactos são já visíveis e transversais. A
atualização do parque informático realizada em
2019, que incluiu a substituição de muitos equipamentos (por exemplo, desktop por portáteis), a aquisição e implementação de ferramentas de trabalho corporativo e o reforço das estruturas de comunicação em VPN, permitiram à CMVM, em março de
2020, colocar a quase totalidade dos colaboradores
em teletrabalho, em menos de 48 horas. Foi assim
possível manter à distância toda a atividade, incluindo a capacidade de comunicação e resposta aos
nossos stakeholders.
O esforço de modernização em curso também
foi condicionado pelas circunstâncias da crise de
saúde pública, mas não impediu que tivessem sido
atingidos marcos importantes.
Ao nível dos instrumentos à disposição das
áreas de supervisão foram dados passos relevantes
para a disponibilização de um Data Warehouse que,
além da compilação de informação de gestão, tem,
no caso da CMVM, um papel fundamental na execução das funções de supervisão. Em simultâneo foi
desenvolvida uma solução para visualização e exploração de dados, que vem materializar uma das mais
importantes vertentes do modelo de gestão da informação: o aumento da autonomia das unidades
orgânicas na construção de relatórios e dashboards
de supervisão, contribuindo para um acesso mais
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fácil e generalizado a dados e para um aumento da
eficiência no processo de produção de conhecimento sobre os mercados onde exercemos atividade e
os seus respetivos agentes.
Por outro lado, em linha com a prioridade da
CMVM de promover uma regulação mais simples, focada e proporcional, destaca-se o início das adaptações dos sistemas de informação que irão suportar
a receção de reportes regulares, associados à recente simplificação dos nossos regulamentos. Neste ponto é de salientar que a oportunidade está a ser
aproveitada para modernizar a tecnologia subjacente, ambicionando um melhor e mais eficiente serviço aos supervisionados.
Continuámos também a dar resposta aos avanços da regulação europeia, em particular no que
respeita aos sistemas que suportam o tratamento de informação, entre os quais o Regulamento relativo aos fundos do mercado monetário, o Regulamento relativo às operações de financiamento
através de valores mobiliários, o Regulamento das
Titularizações e o Regulamento dos Prospetos. Foram também atualizadas as aplicações da CMVM
que suportam o registo de novos tipos de entidades
e documentos. l

2. Quem somos

FIGURA 14 - PROGRAMA
DE TRANSFORMAÇÃO

A DECORRER AO LONGO DO PROGRAMA
Acompanhamento SAMA: Preparação de procedimentos e documentos
para apresentação do plano de execução e de dossiers relativos
a pedidos de reembolso no âmbito do SAMA.
Gestão do Programa (PMO): Gestão global do CMVM+, incluindo
a capacidade para desafiar as soluções apresentadas em cada iniciativa
e assegurar a articulação entre as áreas de negócio e tecnologia.
Tem ainda como objetivo articular os planos detalhados das iniciativas
do Programa com as atividades do dia-a-dia.
Gestão da mudança: Desenho, planeamento e execução de ações de
comunicação e formação de colaboradores, potenciando a adoção dos
comportamentos desejados antes e após a finalização do programa.

PROJETOS CONCLUÍDOS EM 2019
n Gestão de Reclamações
n Faturação Eletrónica
n Success Factors
n Comunicação Interna e Externa
n Internet e Service Desk
n Renovação de PC’s
n Produtividade Office 365
n Preparação de Software de Base
e da Infraestrutura
n Aplicação Forense para a Supervisão

PROJETOS CONCLUÍDOS EM 2020
Modelo de Governo de Informação: Dotar a organização de soluções
ao nível do ciclo de vida e governo da informação, com base num
conjunto claro de responsabilidades e regras, suportadas por uma
estrutura organizativa de inter-relacionamento.
Revisão de processos: Revisão dos processos e procedimentos
internos para melhoria da experiência dos stakeholders com os
serviços prestados, maior eficácia operacional, capacitação interna
e adoção de boas práticas de trabalho.
Simplificação de instruções e regulamentos: Identificação e revisão
de instruções e regulamentos sobre reporte regular de informação ao
mercado pelos supervisionados, com vista à sua simplificação
e consequente redução de custos de contexto. Os novos regulamentos
entram em vigor em julho de 2021.
Software de gravação de voz: Implementação de mecanismos de
captação e gravação de som em sala, aumentando a fiabilidade das
gravações, a capacidade de arquivo, a transcrição e a pesquisa
de palavras nas gravações.

PROJETOS EM CURSO NO FINAL DE 2020
Data Warehouse e Business Intelligence: Implementação de uma solução
de armazenamento de dados, visualização e governo de informação,
para dotar a CMVM de ferramentas que possibilitem uma supervisão mais
profunda, ágil e eficiente.
Aplicação central e integração de ficheiros: Implementação de um portal
de integração de dados para processamento e integração de informação
recebida de entidades supervisionadas e outros stakeholders.
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O

impacto da pandemia observou-se também nas contas da CMVM. São assim de destacar a redução dos
rendimentos das taxas praticadas pela CMVM e forma
mais acentuada, uma redução dos gastos (ver Anexo II).
As restrições impostas em Portugal e no resto da Europa resultaram na forte redução de alguns
gastos, nomeadamente com deslocações, eventos e
formação, bem como os decorrentes da menor utilização das instalações da CMVM.
Adicionalmente mas não relacionado com a
pandemia, registou-se uma redução nos gastos com
pessoal em cerca de 5% decorrente da redução do
número de colaboradores.
Acresce que, face às circunstâncias, recalendarizámos várias iniciativas do CMVM+, tendo ficado

um saldo elevado em ativos intangíveis em curso no
final do ano que resultou numa redução de 6% do valor de depreciações e amortizações face ao ano de
2019 (menos 150 mil euros).
Estes fatores levaram a um resultado positivo
em 2020 de 56 mil euros que compara com um resultado líquido negativo de 719 mil euros em 2019.
O ativo da CMVM aumentou ligeiramente, situando-se em 60,5 milhões de euros (mais 1% do que em
31/12/2019). O passivo, integralmente representado
pelo passivo corrente, conservou a sua reduzida expressão relativa, não tendo sofrido alteração face ao
registado em 2019. Os fundos próprios continuam a
representar 95% do total do ativo líquido, com um valor de quase 58 milhões de euros. l

As Demonstrações Financeiras, bem como o Relatório e Parecer da Comissão de Fiscalização e Relatório de Auditoria
podem ser consultados no sítio da CMVM em www.cmvm.pt
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GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO
DE PROVEITOS E CUSTOS
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CAIXA XI
CANDIDATURAS A PROJETOS
COFINANCIADOS
POR FUNDOS COMUNITÁRIOS

A

pesar das circunstâncias terem determinado

sistemas e aplicações dispersas - assim per-

o atraso na execução de alguns dos projetos

mitindo uma visão 360º da entidade super-

de financiamento comunitário incluídos no Progra-

visionada - e investimentos estruturais para

ma de Transformação (CMVM+), é de salientar que

uma maior robustez e resiliência da arquite-

durante 2020 foram aprovadas mais duas candida-

tura tecnológica da CMVM. O montante desta

turas a projetos cofinanciados.

candidatura é de 989 mil euros.

ESTAS CANDIDATURAS VISAM:

•

Implementação de um Sistema de Gestão da
Conciliação entre a vida profissional, familiar

•

Evolução de soluções nucleares de suporte à

e pessoal dos seus colaboradores. A candi-

supervisão, compreendendo a automatização

datura ascende a 414 mil euros.

de processos transacionais, a integração de
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ANEXO I
QUADROS E TABELAS

Quadro 1 - Consultas públicas CMVM
Consulta Pública n.º 1/2020
Projeto de orientações da CMVM sobre a avaliação da adequação para o exercício de funções reguladas e de titulares de participações qualificadas
(Documento submetido a consulta pública até 30 de abril de 2020)
Consulta Pública n.º 2/2020
Projeto de Regulamento da CMVM que altera os Regulamentos da CMVM n.º 2/2007, n.º 2/2015, n.º 3/2015, n.º 2/2002, n.º 8/2018, n.º 1/2020, n.º 1/2017
e n.º 3/2016
(Documento submetido a consulta pública até 25 de agosto de 2020)
Consulta Pública n.º 3/2020
Projeto de Regulamento da CMVM relativo ao envio de informação sobre reclamações apresentadas por investidores não profissionais
(Documento submetido a consulta pública até 25 de agosto de 2020)
Consulta Pública n.º 4/2020
Projeto de Regulamento da CMVM relativo ao envio de informação à CMVM sobre preçários para investidores não profissionais, comercialização
e encargos dos organismos de investimento coletivo
(Documento submetido a consulta pública até 25 de agosto de 2020)
Consulta Pública n.º 5/2020
Projeto de regulamento da CMVM relativo ao relatório de autoavaliação dos sistemas de governo e controlo interno
(Documento submetido a consulta pública até 25 de agosto de 2020)
Consulta Pública n.º 6/2020
Projeto de modelo de relatório de informação não financeira pelos emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado
(Documento submetido a consulta pública até 30 de setembro)
Consulta pública n.º 7/2020
Projeto de Regulamento sobre os montantes devidos à CMVM em contrapartida dos atos e serviços
(Documento submetido a consulta pública até 21 de dezembro)

Fonte: CMVM
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Quadro 2 - Regulamentos da CMVM
Regulamento

Descrição

n º 1/2020

Envio de informação à CMVM para efeitos de supervisão prudencial

n º 2/2020

Prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

n º 3/2020

Regulamentação do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo (altera o Regulamento da CMVM n.º 2/2015, de 17 de julho de 2015)

n º 4/2020

Titularização de Créditos (altera os regulamentos da CMVM n.º 2/2002 e n.º 12/2002)

n º 5/2020

Capital de Risco, Empreendedorismo Social e Investimento Alternativo Especializado (altera o regulamento da CMVM n.º 3/2015,
de 3 de novembro de 2015)

n º 6/2020

Altera os Regulamentos da CMVM n.º 2/2007, n.º 2/2015, n.º 3/2015, n.º 2/2002, n.º 8/2018, n.º 1/2020, n.º 1/2017, n.º 3/2016

n º 7/2020

Envio de informação à CMVM sobre reclamações apresentadas por investidores não profissionais

n º 8/2020

Envio de informação à CMVM sobre preçários para investidores não profissionais, comercialização e encargos dos organismos
de investimento coletivo

n º 9/2020

Relatório de autoavaliação dos sistemas de governo e controlo interno

Fonte: CMVM

Quadro 3 - Legislação relevante aprovada em matéria de mercado de capitais
Tema

Legislação nacional

Medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus (COVID 19) - Alargamento do
prazo para a realização de assembleias gerais

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março

Comércio de licenças e emissão de gases com efeito de estufa

Decreto-Lei n.º 12/2020 de 6 de abril

Regimes sancionatórios previstos nos regimes jurídicos aplicáveis
às sociedades gestoras de fundos de investimento e às sociedades
gestoras de fundos de titularização de créditos

Lei n.º 25/2020 de 7 de julho

Direitos dos acionistas de sociedades cotadas no que concerne
ao seu envolvimento a longo prazo

Lei n.º 50/2020 de 25 de agosto

Consumidores de serviços financeiros

Lei n.º 57/2020 de 28 de agosto

Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento
do terrorismo

Lei n.º 58/2020 de 31 de agosto

Regime transitório aplicável à prestação de serviços financeiros
por entidades com sede no Reino Unido

Decreto-Lei n.º 106/2020 de 23 de dezembro

Fonte: CMVM
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Legislação europeia correspondente

Diretiva (UE) 2018/410 do Parlamento Europeu
e do Conselho de 14 de março de 2018

Diretiva (UE) n.º 2017/828 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 17 de maio de 2017

Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu
e do Conselho de 20 de maio de 2015
Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu
e do Conselho de 30 de maio de 2018
Diretiva (UE) 2018/1673 do Parlamento Europeu
e do Conselho de 23 de outubro de 2018
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Quadro 4 - Presença da CMVM em grupos internacionais
ESMA - European Securities and Markets Authority
Board of Supervisors
Management Board
Securities and Markets Stakeholder Group
Supervisory Convergence Standing Committee
SCSC / Enforcement Network
Committee on Economic and Market Analysis
Corporate Reporting Standing Committee
CRSC / European Enforcement Coordination Sessions
CRSC / IFRS - PG
CRSC / NRWG
CRSC / ESEF WG
CRSC / FITF
Corporate Finance Standing Committee
CFSC / Corporate Governance Working Group
CFSC / Operational Working Group (Prospectuses)
Takeover Bids Network
Market Integrity Standing Committee
Financial Innovation Standing Committee
Investment Management Standing Committee
IMSC / Operational Working Group
Post-Trading Standing Committee
CCP Supervisory Committee
CCP Policy Committee
Commodities Derivatives Task Force
Secondary Markets Standing Committee
Investor Protection & Intermediaries Standing Committee
IT Management & Governance
Data Standing Committee
DSC / Markets IT Task Force
DSC / Markets and Issuers Task Force (ex MiFIR Task force)
DSC / Repository Task force (ex EMIR Task Force)
ESMA Communications Network
Human Resources Network
ESMA Legal Network
ESMA International Relations Network
Coordination Network on Sustainability
CRA Network
Securitisation Network
Benchmarks Network
TR / SFTR Network
SGIF
ESRB - European Systemic Risk Board
General Board
IOSCO - International Organization of Securities Commissions
Board
President's Committee
MMoU Monitoring Group
European Regional Committee
IFRS Foundation Monitoring Board
CER - Committee on Emerging Risks
MMoU Screening Group
C1 - Auditing Subcommittee
C4 - Committee on Enforcement and the Exchange of Information
C5 - Committee on Investment Management
Fonte: CMVM
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C8 - Committee on Retail Investors
Sustainable Finance Network
Sustainability Task Force
EURONEXT + LCH.Clearnet + EMIR EURO CCP
EURONEXT College of Regulators - Presidents
Steering Committee
WP3 - Working Party 3
WP7 - Working Party 7
WP BMR
College LCH
Crisis Management Group of LCH
College EMIR EURO CCP
MIBEL
Technical Committee
Presidents' Committee
EUROPEAN COMMISSION
CE Company Law Expert Group
CEAOB - Plenary
CEAOB - Inspections Subgroup
CEAOB - Market Monitoring
CEAOB - College KPMG
CEAOB - College Deloitte
CEAOB - College PwC
AuRC - Audit Regulatory Committee
Euribor & Eonia Supervisory College
FIN-NET
IFIAR - International Forum of Independent Audit Regulators
Plenary
Workshop - Inspections
IIMV - Ibero-American Institute of Securities Markets Commissions
Members Committee
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Corporate Governance Committee
INFE
Mediterranean Partnership
Mediterranean Partnership
Financial Action Task Force FAFT (GAFI)
Money Laundering
EBA - European Banking Authority
Standing Committee on Anti-Money Laundering and Countering the financing
of Terrorism da EBA
ESAS / CNSF
European Forum for Innovation Facilitators (EFIF)
Banco Central Europeu
T2S Cooperative Arrangement

Anexo I

Quadro 5 - Registo Operações/Aprovações Prospetos (número)
Transitados para

Entrados

Registados/
Aprovados

Recusados

Retirados

2020

2019 2020

2019 2020

2019 2020

2019 2020

Desistências/
Não lançadas

Transitados
para

2019

2020

2021

OPSO

0

5

2

5

1

0

0

0

0

0

0

1

OPSA

0

0

3

0

3

0

0

0

0

1

0

0

OPVA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OPA

2

3

4

1

3

2

1

0

0

0

0

2

Sub-total de Ofertas

2

8

9

6

7

2

1

0

0

1

0

3

APB

0

3

4

3

4

0

0

0

0

0

0

0

APADM

0

4 (1)

4

3 (1)

4

0

0

0

0

1 (1)

0

0

AQP/PQSA

0

2 (2)

1

2 (2)

1

0

0

0

0

0

0

0

Total

2

17

18

14

16

2

1

0

0

2

0

3

Fonte: CMVM.

OPSO - Oferta pública de subscrição de obrigações.

Legenda:

OPSA - Oferta pública de subscrição de ações.

(1) Retificação do número reportado no Relatório Anual de 2019.

OPVA - Oferta pública de venda de ações, inclui recolha de intenções.

(2) Atualização do número reportado no Relatório Anual de 2019, que passou a incluir a rúbrica

OPA - Oferta Pública de Aquisição.

perda de qualidade de sociedade aberta.

APB - Aprovação de Prospetos Base.
APADM - Aprovação de Prospetos de Admissão (sem antecedência de oferta pública).
AQP/PQSA - Aquisições potestativas ou Perda de qualidade de sociedade aberta.

Quadro 6 - Ofertas Públicas de Aquisição
Sociedade
Oferente

Sociedade
Visada

Tipo
de oferta

Coﬁna, SGPS, S.A.

Grupo Média
Capital, SGPS, S.A.

Voluntária

Sport Lisboa e
Benﬁca, SGPS, S.A.

Sport Lisboa e
Banﬁca - Futebol,
SAD

Efanor
Investimentos,
SGPS, S.A.

Percentagem do capital
social a adquirir (%)

Preço (€)

Valor Previsto (€)

Valor Final (€)

Percentagem
de sucesso (%)

84 513 180

100%

A deﬁnir por auditor
(mínimo de 0,415 € para
a parte da oferta
correspondente a
5,31% do capital social)

35 072 969,7€
(pressupondo a
aplicação do valor
mínimo à totalidade
da oferta)

Em curso

Em curso

Em curso

Voluntária

6 455 434

28,067%

5,00 €

32 277 170 €

Oferta não lançada,
tendo sido extinta

Oferta não lançada,
tendo sido extinta

Oferta não lançada,
tendo sido extinta

Sonae Capital SGPS, S.A.

Voluntária

81 608 638

32,643%

0,77 €

62 838 651,26 €

48 020 412,44 €

76,42%

92,30%

Efanor
Investimentos,
SGPS, S.A.

Sonae Indústria SGPS, S.A.

Voluntária

11 727 250

25,829%

1,14 €

13 369 065 €

6 238 045,80 €

46,66%

86,22%

Flexdeal, SIMFE,
S.A.

Raize - Instituição Voluntária
de Pagamentos, S.A.

950 000

19%

0,90 €

855 000 €

855 000 €

100,00%

19,00%

59 159 226

69,780%

A deﬁnir por auditor
(mínimo de 0,67 €)

39 636 681,42 €
(pressupondo
o valor mínimo)

Em curso

Em curso

Em curso

Pluris Investments, Grupo Média
S.A.
Capital, SGPS,
S.A

Obrigatória

Nº valores mobiliários
a adquirir

Fonte: CMVM
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Quadro 7- Aprovação de prospetos de admissão à negociação de operações de titularização
Emitente

Valor
mobiliário

Operação

Créditos subjacentes

Cedente

Montante total
admitido
à negociação

Montante total
da emissão

Tagus - STC

Obrigações
titularizadas

Silk Finance No. 5 (1)

Créditos ao consumo para
aquisição de automóveis

Banco Santander Consumer
Portugal, S.A.

606 600 000,00 €

610 200 001,00 €

Tagus - STC

Obrigações
titularizadas

Victoria Finance No. 1

Créditos resultantes da utilização
de cartões de crédito

WiZink Bank, S.A.U. – Sucursal
em Portugal

475 000 000,00 €

510 000 000,00 €

Tagus - STC

Obrigações
titularizadas

RMBS Green Belém No.1 (1)

Créditos à habitação

Union de Créditos Inmobiliários, S.A.,
Establecimiento Financiero
de Crédito (Sociedad Unipersonal) - Sucursal em Portugal

356 800 000,00 €

392 000 000,00 €

Ares Lusitani -STC

Obrigações
titularizadas

Embo Mortgage No.1

Créditos garantidos por hipoteca

Banco BIC Português, S.A.

920 000 000,00 €

1 255 100 000,00 €

Fonte: CMVM
Legenda: (1) Correspondem a operações de tiularização STS ("Simple, Transparent, and Standardised").

Quadro 8 - Aprovação de prospetos de admissão à negociação de ações e obrigações
Emitente

Valor mobiliário

Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD

Montante total admitido à negociação

Obrigações

50 000 000,00 €

Cofina - SGPS, SA

Ações

82 132 834,95 €

EDP - Energias de Portugal, S.A.

Ações

309 143 297,00 €

Flexdeal, SIMFE, S.A.

Ações

2 481 690,00 €

Fonte: CMVM

Quadro 9 - Aprovações de Prospetos de Base
Emitente

Programa de Emissão

Valor mobiliário

Ativos

Adendas

Banco BPI, S.A.

Programa de Emissão no valor
de 9.000.000.000 €

Obrigações hipotecárias

Créditos hipotecários

0

Banco BPI, S.A.

Programa de Emissão no valor
de 2.000.000.000 €

Obrigações do setor público

Créditos do sector público

0

Banco Santander
Totta, S.A.

Programa de Emissão no valor
de 12.500.000.000 €

Obrigações hipotecárias

Créditos hipotecários

2

Banco Santander
Totta, S.A.

Programa de Emissão no valor
de 3.500.000.000 €

Obrigações do setor público

Créditos do sector público

0

Fonte: CMVM

Quadro 10 - Aprovação de peças publicitárias inseridas em ofertas

Ofertas a trabalhadores
Ofertas com prospetos aprovados pela CMVM
Fonte: CMVM
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2017

2018

2019

2020

5

17

8

35

64

92

133

40

Anexo I

Quadro 11 – Admissão e exclusão de emitentes nos mercados
Ações

Obrigações

1

0

Admissão de emitentes

Papel Comercial

Warrants

1

0

0

0

Exclusão de emitentes

Mercado regulamentado
1

0

Ações

Obrigações

Papel Comercial

Warrants

2

2

0

1

Admissão de emitentes

Exclusão de emitentes

Mercado não regulamentado

Ações

Obrigações

Papel Comercial

Warrants

1

1

0

3

Fonte: CMVM

Quadro 12 - Indicadores operacionais de supervisão dos mercados
2019
Contagem

Indicadores operacionais
1. Ocorrências inseridas no registo diário
1.1. Por tipo de origem
Variação pontual e significativa do preço

527

2020
Contagem

Pesos

526

527

100,0%

526

100,0%

101

19,2%

58

11,0%

Variação persistente e significativa do preço

262

49,7%

213

40,5%

Rumor ou notícia

107

20,3%

185

35,2%

57

10,8%

70

13,3%

Outras situações (v.g. acréscimos de liquidez, características das ofertas, etc.)
2. Análises preliminares (supervisão em tempo real)

22

6

3. Análise de operações (supervisão em T+K)

21

5

3.1. Por tipo de suspeita
Abuso de informação privilegiada
Manipulação de mercado

21

100,0%

5

100,0%

12

57,1%

4

80,0%

9

42,9%

1

20,0%

3.2. Por tipo de conclusão

21

100,0%

5

100,0%

Arquivamento

16

76,2%

4

80,0%

5

23,8%

1

20,0%

Processo de averiguações preliminares
Processo de contraordenação

0

0,0%

0

0,0%

Notificação

0

0,0%

0

0,0%

4. Comunicações de operações suspeitas

26

36

26

100,0%

36

100,0%

Intermediários financeiros nacionais

7

26,9%

16

44,4%

Intermediários financeiros estrangeiros (ex-vi de congéneres da CMVM)

11

42,3%

13

36,1%

Investidores particulares

6

23,1%

4

11,1%

4.1. Por tipo de origem

Entidades gestoras de mercados
4.2. Por tipo de suspeita associada
Abuso de informação privilegiada
Manipulação de mercado
5. Comunicados sobre posições líquidas curtas
5.1. Emitentes visados
Fonte: CMVM
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2

7,7%

3

8,3%

26

100,0%

36

100,0%

8

30,8%

19

52,8%

18

69,2%

17

47,2%

568

1031

13
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Quadro 13 - Ações de supervisão realizadas
2018
Iniciadas

2019
Concluídas

Iniciadas

2020
Concluídas

Iniciadas

Concluídas

Instituições de crédito nacionais

7

5

6 (1)

9 (1)

13 (2)

13 (2)

Sucursais de instituições de crédito

-

1

-

-

-

-

Instituições ﬁnanceiras de crédito

-

-

3

3

1

1

Sociedades de consultoria para investimento

-

1

1

-

-

1

Sociedades gestoras de fundos de investimento imobiliário

1

-

1

1

9

9

Sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário

1

1

1

-

-

1

Sociedades de capital de risco

-

-

1

1

1

-

TOTAL

9

8

13

14

24

25

Fonte: CMVM
(1) Destas, 5 ocorreram no âmbito de ação de supervisão realizada à colocação de instrumentos financeiros
(2) Destas, 12 ocorreram no âmbito de ação de supervisão realizada à colocação de instrumentos financeiros

Quadro 14 – Matérias analisadas nas ações de supervisão presencial entre 2019 e 2020
Temas de supervisão abordados

IC
2019 2020

Avaliação do carácter adequado da operação

2

Organização interna do intermediário ﬁnanceiro e segregação de funções

2

Governo do produto

7

Comercialização de instrumentos ﬁnanceiros

IFC
2019 2020

SGP
2019 2020

SCI
2019 2020

SGFIM
2019 2020

SGFII
2019 2020

SCR
2019 2020

1

EGMS
2019 2020

PAI
2019 2020

Total
2019 2020
2

1

5

2

12

7

12

7

12

7

12

Ordens de clientes

7

12

7

12

Categorização de clientes

2

1

2

1

Informação pré e pós-contratual a investidores

7

1

7

1

Prevenção e gestão de conﬂitos de interesses

2

1

2

1

2

9

2

-

-

1

2

-

5

2

1

Prevenção do branqueamento de capitais

1

Salvaguarda de bens de clientes

2

1

1

1

1

1

8

1

1

Valorização de ativos
Atividade de depositário de OIC

2

Outras matérias

2

1

2

1

1

Fonte: CMVM. Legenda: IC - Instituição de Crédito/Sociedade Financeira, SGP - Sociedade Gestora de Patrimónios, SCI - Sociedade de Consultoria para Investimento, SGFIM
- Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SGFII - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SCR - Sociedade de Capital de Risco,
Comerc.UL – Entidades comercializadores de unit-linked, EGMS – Entidades Gestoras de mercados ou de sistemas
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Quadro 15 – Registo de Peritos avaliadores de imóveis
Peritos avaliadores
de imóveis registados

Suspensos (*)

Cancelados

2019

Registados
2020

2019

2020

2019

2020

Ativos

Pessoas Singulares

80

49

-43

45

23

35

1470

1439

Pessoas Coletivas

18

8

-7

4

7

14

211

201

Total

98

57

-50

49

30

49

1681

1640

em 31/12/2019 em 31/12/2020

Fonte: CMVM
*corresponde à diferença entre suspensões e levantamento de suspensões.

Quadro 16 - Novas entidades registadas
Áreas

2020

N.º

N.º

Var %

4

2

-50%

3

0

-100%

3

0

-100%

28

46

64%

1

0

-100%

Fundos de Investimento Alternativo Especializado

1

0

-100%

Fundos de Investimento Imobiliário (*)

8

3

-63%

Empresas de Investimento
das quais Sociedades de Consultoria para Investimento
Entidades Gestoras de Plataformas de Financiamento Colaborativo
Fundos de Capital de Risco (*)
Fundos de Empreendedorismo Social

Fundos de Investimento Mobiliário (*)

12

8

-33%

Peritos Avaliadores de Imóveis

98

57

-42%

Sociedades de Capital de Risco

5

5

0%

Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário

1

0

-100%

Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Coletivo

0

4

-

Sociedades de Investimento Imobiliário heterogeridas

7

10

43%

Sociedades de Investimento Mobiliário (**)

1

0

-100%

Sociedades de Titularização de Créditos

2

1

-50%

Fonte: CMVM
(*) inclui compartimentos patrimoniais autónomos
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Quadro 17 - Auditores registados na CMVM

Quadro 18 - Número de Entidades de Interesse
Público e de Auditores de EIP

2019

2020

Var.
2020/2019

SROC

185

187

2

ROC

1 217

1 235

18

Total

1 402

1 422

20

Fonte: CMVM

EIP
AUDITORES DE EIP

2019

2019
atualizado (1)

2020 var. 2020/2019
(2)
atualizado

1 108

1 120

1 120

0

53

49

49

0

Fonte: CMVM
(1) EIP: informação com referência a 31.12.2019 após conclusão do processo de atualização de
EIP, o qual terminou em maio de 2020. Auditores de EIP: informação com referência a
31.12.2019 atualizada com base na informação reportada pelos auditores no âmbito do
Regulamento da CMVM n.º 4/2015, com as alterações introduzidas pelo Regulamento da CMVM
n.º 2/2017, em abril de 2020.
(2) Informação com referência a 31.12.2020. O processo de atualização das EIP com referência
a 31.12.2020 é expectável que fique concluído em finais de março de 2021. Quanto aos auditores
de EIP, a informação relativa a 31.12.2020 só estará disponível a 30 de abril de 2021, com o
reporte de informação pelos auditores no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, com as
alterações introduzidas pelo Regulamento da CMVM n.º 2/2017.

Quadro 19 - Número de Relatórios
de Auditoria Emitidos

Quadro 20 - Total de honorários por serviços
prestados por tipo de entidade
Var.

2019

2019

2020

atualizado (1)
1 446

1 447

1

- DE NEIP

30 085

30 231

29 917

Total

31 529

31 677

31 364

2019

2020

atualizado (1)

atualizado

1 444

- DE EIP

Var.
2019

2020/2019

2020/2019
atualizado

- DE EIP

22 948

23 355

25 125

1 770

-314

- DE NEIP

145 947

146 494

151 852

5 358

-313

Total

168 895

169 849

176 977

7 128

Fonte: CMVM

Fonte: CMVM

Nota: NEIP = Entidades que não são entidades de interesse público (EIP).

Nota: NEIP = Entidades que não são entidades de interesse público (EIP).

(1)

(1)

Valores atualizados com base na informação entretanto reportada pelos auditores no

Valores atualizados com base na informação entretanto reportada pelos auditores no

âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, com as alterações introduzidas pelo Regulamento

âmbito do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, com as alterações introduzidas pelo Regulamento

da CMVM n.º 2/2017.

da CMVM n.º 2/2017.

Quadro 21 - Decisões em fase de inquérito de participações
de crimes de mercado ao Ministério Público (2010-2020)
N.º

% Total

Em inquérito

11

20%

Arquivamento

8

15%

Acordo de Suspensão Provisória

11

20%

Acusação e Acordo de Suspensão Provisória

7

13%

17

31%

Acusação
Fonte: CMVM
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Quadro 22 - Processos de Contraordenação
Na CMVM

Processos transitados de anos anteriores
Processos iniciados durante o ano

MER

GCP

QOI

DPQ

PIP

IFnA

2019 2020

2019 2020

2019 2020

2019 2020

2019 2020

2019 2020

Na
CMVM
Total
Processos investigados e não instaurados

AUD
2019 2020

BCFT

PAI

Total

2019 2020

2019 2020

2019 2020

14

11

17

15

9

6

2

1

0

0

9

7

26

19

11

15

4

4

1

0

93

78

2

1

15

1

2

0

2

0

0

0

1

1

61

9

6

21

1

1

0

0

90

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

IF28

AUD 36
17

BCFT
5
5

1PAI 0

Total 112
183

2019 2020
16
0

2019 2020
1
0

2019 2020
0
0

2019 2020
0
0

2019 2020
28
1

Quadro 22 - Processos de Contraordenação

Processos objeto de junção durante o ano

IF
2019 2020

0

0

0

16MER12

GCP 16
32

11QOI 6

4DPQ 1

0 PIP 0

2019 2020
1
0

2019 2020
7
0

2019 2020
1
1

2019 2020
2
0

2019 2020
0
0

10IFnA 8
2019 2020
0
0

Processos transitados de anos anteriores
Processos decididos

14
4

11
4

17
11

15
6

9
4

6
1

2
1

1
1

0
0

0
0

9
3

7
2

26
51

19
10

11
1

15
19

4
0

4
1

1
1

0
0

93
76

78
44

Processos iniciados durante o ano
Processos em curso no final do ano

2
11

1
8

15
14

1
10

2
6

0
4

2
1

0
0

0
0

0
0

1
7

1
6

61
20

9
18

6
15

21
17

1
5

1
4

0
0

0
0

90
79

34
67

Processos objeto de junção durante o ano
Total

0
16

0
12

0
32

0
16

0
11

0
6

0
4

0
1

0
0

0
0

0
10

0
8

0
87

0
28

0
17

0
36

0
5

0
5

0
1

0
0

0
183

0
112

Total

16

12

32

16

11

6

4

1

0

0

10

8

87

28

17

36

5

5

1

0

183

112

Processos investigados e não instaurados
Nos tribunais

1

0

7

0

1

1

2

0

0

0

0

0

16

0

1

0

0

0

0

0

28

1

Processos decididos
Processos objeto de decisão final

4
0

4
0

11
1

6
1

4
0

1
0

1
0

1
1

0
0

0
0

3
0

2
0

51
0

10
0

1
0

19
1

0
0

1
0

1
0

0
0

76
2

44
2

Processos em curso no final do ano
Processos a decorrer no final do ano

11
0

8
0

14
1

10
1

6
1

4
2

1
0

0
0

0
0

0
0

7
0

6
0

20
0

18
0

15
1

17
0

5
0

4
0

0
0

0
0

79
2

67
4

Total
Total

16
0

12
0

32
2

16
2

11
1

6
2

4
0

1
1

0
0

0
0

10
0

8
0

87
0

28
0

17
1

36
1

5
0

5
0

1
0

0
0

183
4

112
6

Fonte: CMVM

Nos tribunais

Legenda: MER - Integridade e Equidade do Mercado, GCP - Gestão Coletiva de Poupanças, QOI - Qualidade e Oportunidade de Informação, DPQ - Divulgação de Participações Qualificadas,

Processos
objeto
de decisão
final IFnA - Intermediação Financeira
0
0 não Autorizada,
1
1 IF - Intermediação
0
0 Financeira,
0
1AUD - Auditor,
0
0 - Peritos
0 Avaliadores
0
0
PIP
- Prestação
de Informação
Periódica,
PAI
de0Imóveis.

0

1

0

0

0

0

2

2

Processos a decorrer no final do ano

0

0

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

4

Total

0

0

2

2

1

2

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

4

6

Quadro 23 - Contencioso Extra Contraordenacional
Fonte: CMVM

Contencioso Administrativo

Contencioso Tributário

Contencioso Cível

Legenda: MER - Integridade e Equidade do Mercado, GCP - Gestão Coletiva de Poupanças, QOI - Qualidade e Oportunidade de Informação, DPQ - Divulgação de Participações Qualificadas,

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

22

21

5

6

110

55

137

82

2

2

1

0

6

1

9

3

24

23

6

6

116

56

146

PIP - Prestação de Informação Periódica, IFnA - Intermediação Financeira não Autorizada, IF - Intermediação Financeira, AUD - Auditor, PAI - Peritos Avaliadores de Imóveis.

(1)

Processos em curso em 1 de janeiro de cada ano

(2)

Processos iniciados

(3)

Processos em curso durante o ano (1)+(2)

Quadro 23 - Contencioso Extra Contraordenacional

Contencioso Administrativo

(4)

Processos findos

(5)
(1)

Processos em curso em 31 de dezembro de cada ano (3)-(4)
Processos em curso em 1 de janeiro de cada ano

Fonte: CMVM
(2)

3

Processos iniciados

Total

2019

2

Contencioso Tributário

0

0

Contencioso Cível

61

26

64

85
Total

28

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

21
22

21
21

6
5

6
6

55
110

30
55

82
137

57
82

2

2

1

0

6

1

9

3

24

23

6

6

116

56

146

85

(3)

Processos em curso durante o ano (1)+(2)

(4)

Processos findos

3

2

0

0

61

26

64

28

(5)

Processos em curso em 31 de dezembro de cada ano (3)-(4)

21

21

6

6

55

30

82

57

Fonte: CMVM
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Quadro 24 - Coimas aplicadas
2019

2020

Variação anual (%)

26

39

50%

1 880 000 €

6 647 500 €

254%

1 870 000 €

5 427 500 €

190%

10 000 €

488 000 €

4780%

15 000 €

732 000 €

4780%

Número de coimas
Montante das coimas
Destino do valor das coimas
- receita do SII
- receita da CMVM (1)
- receita do Estado (2)

Fonte: CMVM
(1) O valor das coimas aplicadas no âmbito de processos de contraordenação por violação do Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria.
(2) 60% do valor das coimas aplicadas no âmbito de processos de contraordenação por violação do Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria.

Quadro 25 – Total de pedidos de apoio dos investidores
2016

2017

2018

2019

2020

var. 2020/2019 (%)

1 112

1 384

462

401

422

5%

5 335

4 494

2 220

2 423

2 370

-2%

Denúncias

22

28

61

108

155

44%

Certidões

3 172

3 308

3 419

4 270

4 119

-4%

Total

9 641

9 214

6 162

7 202

7 066

-2%

Reclamações
Pedidos de informação

Fonte: CMVM

Quadro 26 – Total de Reclamações Entradas por Entidade
Reclamações Entradas por Entidade Reclamada

2016

2017

2018

2019

2020

var. 2020/2019 (%)

Intermediários Financeiros e Sociedades
gestoras de organismos de investimento coletivo

1 091

1 349

436

389

401

3%

Emitentes

14

14

10

5

2

-60%

Outros

18

21

16

7

19

171%

1 123

1 384

462

401

422

5%

Total
Fonte: CMVM
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Quadro 27 – Reclamações recebidas por tipo de instrumento ﬁnanceiro
Tipo de Instrumento Financeiro

2019 (%)

2020 (%)

Ações / Ações Preferenciais / Direitos

36%

47%

Obrigações / Papel Comercial

18%

9%

Fundos de Investimento

22%

24%

Obrigações Estruturadas (Notes)

2%

2%

Outros Instrumentos Financeiros Complexos

0%

0%

CFDs / Certificados / Warrants / Opções / Futuros

3%

3%

18%

14%

2019

2020

Execução de Ordens

32,9%

38,9%

Comissões / Encargos / Cláusulas Contratuais

18,2%

19,7%

Custódia / Juros / Dividendos

16,7%

7,1%

Qualidade da Informação Prestada / Adequação

13,7%

22,3%

Subscrição não autorizada

0,5%

0,2%

Gestão de carteiras / Consultoria

0,5%

0,2%

Outros Motivos

17,5%

11,6%

Outros / Não aplicável
Fonte: CMVM

Quadro 28 - Reclamações recebidas por assunto

Fonte: CMVM
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Quadro 29 – Reclamações recebidas por entidade reclamada
Entidade reclamada

N.º reclamações recebidas

Peso no total (%)

Variação anual (%)

Caixa Geral de Depósitos, SA (IF)

66

15,6%

15,8%

Banco Comercial Português, SA (IF)

49

11,6%

0,0%

Banco BPI, SA (IF)

44

10,4%

-2,2%

Banco Santander Totta, SA (IF)

59

14,0%

-10,6%

16

3,8%

300,0%

Banco ActivoBank, SA (IF)

17

4,0%

112,5%

BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA (IF)

15

3,6%

87,5%

ABANCA Corporación Bancaria, SA - Sucursal em Portugal (IF)

21

5,0%

75,0%

Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. (IF)

17

4,0%

54,5%

Novo Banco, S.A. (IF)

29

6,9%

-31,0%

Caixa - Banco de Investimento, SA (IF)

19

4,5%

(1)

>= 30 Reclamações concluídas

>= 10 e < 30 Reclamações concluídas
Banco de Investimento Global, SA (IF)

>= 5 e < 10 Reclamações concluídas
Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal (IF)

7

1,7%

-46,2%

RAIZECROWD - Serviços de Informação e Tecnologia, Sociedade Unipessoal, LDA (EGPC)

8

1,9%

700,0%

Hefesto STC, SA (STC)

7

1,7%

(1)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA (IF)

4

0,9%

100,0%

Banco BIC Português, SA (IF)

3

0,7%

50,0%

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. - Sucursal em Portugal (IF)

4

0,9%

33,3%

Banco LJ Carregosa, SA (IF)

3

0,7%

0,0%

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl (IF)

4

0,9%

-20,0%

Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal (IF)

4

0,9%

-55,6%

Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, SA (IF)

4

0,9%

-87,1%

GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA (SG)

2

0,5%

(1)

Montepio Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA (SG)

2

0,5%

(1)

18

4,3%

n.a.

> 1 e < 5 Reclamações concluídas

<= 1 Reclamação recebida
Outras
Fonte: CMVM. (1) Sem reclamações no ano anterior.

Quadro 30 – Resolução das Reclamações Concluídas
Reclamações Concluídas por Tipo

2019

2020

Diferença (p.p)

Entidade reclamada atendeu à pretensão do reclamante

10%

24%

14,2

Desfavorável ao reclamante

61%

60%

-0,8

Entidade reclamada não atendeu à pretensão do reclamante nem apresentou elementos que,
na ótica da CMVM, permitiam contrariar o fundamento da reclamação apresentada

20%

3%

-17,9

Esclarecimento pela CMVM sem necessidade de apresentação à entidade reclamada

1%

0%

-1,3

Desistência do reclamante

1%

1%

-0,5

Pendente de apreciação pelo Tribunal

0%

0%

-0,1

Não admitida

6%

12%

6,2

Fonte: CMVM
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Quadro 31 - Literacia ﬁnanceira
Público-alvo

Total
Ações de formação
nº participantes
5 256

Formação de professores
Formação de formadores do IEFP
6.º curso

12

7.º curso

18

Formação de colaboradores IEFP

94

Formação de formadores do IAPMEI e TP

12

Sub-total

136
Ações de sensibilização

Escolas

nº alunos

Semana Mundial do Investidor

30

Semana da Formação Financeira

1 448

Sub-total

1 478

Autarquias
Semana Formação Financeira

30

Sub-total

30

Outros públicos
Futebolistas

855

MPME**

1 246

IEFP

5 695

Sub-total

7 796
Projeto "Todos Contam"
Candidaturas: 38

9.ª Edição Concurso Todos Contam

Escolas: 65
Alunos: 7500

Candidaturas à 1ª Edição do Prémio Professor

6
Protocolos celebrados

Protocolo com a Secretaria Geral do Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social

Fonte: CMVM
**MPME - micro, pequenas e médias empresas.
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Quadro 32 - Número de comunicações efetuadas/inseridas no sítio da CMVM na Internet

Entidades Emitentes

2016

2017

2018

Factos Relevantes / Informação Privilegiada

1 480

1 434

Outras Informações

2 395

2 117

492

Participações Qualificadas
Documentos de Ofertas

Prestação de Contas

Total
Prospetos

2019

2020

var. 2020/
/2019 (%)

1 389

1 317

1 282

-3%

1 760

1 721

1 813

5%

453

413

398

350

-12%

247

351

305

238

322

35%

509

271

275

244

204

-16%

5 123

4 626

4 142

3 918

3 971

1%

619

582

568

598

821

37%
15%

Organismos de

Regulamentos de Gestão

527

474

243

446

515

Investimento Coletivo

Relatórios e Contas

792

724

706

715

727

2%

1 154

955

1 428

923

909

-2%

3 092

2 735

2 945

2 682

2 972

11%

Informação Relevante
Total
Intermediários Financeiros

Preçários

62

47

51

41

47

15%

Total

62

47

51

41

47

15%

PRIIPs
Outros

99

51

1

99

239

141%

Unit-Linked

532

456

175

0

26

-

Total

631

507

176

99

265

168%

Fonte: CMVM
Nota: Tabela atualizada devido à saída dos fundos de pensões de adesão individual da esfera de competência de supervisão da CMVM.

Quadro 33 - Tráfego no site da CMVM
2019
Área do site
Homepage

2020/2019

% total

Visualizações de página

% total

variação %

641 833

10%

917 230

16%

43%

Sistema de Difusão de Informação (SDI)

3 857 741

62%

3 077 497

52%

-20%

SDI - Emitentes

2 442 549

40%

1 908 241

32%

-22%

SDI - Fundos / Gestão de ativos

747 525

12%

638 450

11%

-15%

SDI - Intermediários financeiros

220 242

4%

158 314

3%

-28%

SDI - Capital de risco

94 367

2%

101 369

2%

7%

SDI - Peritos avaliadores de imóveis

151 372

2%

89 404

2%

-41%

SDI - Auditores

60 515

1%

53 710

1%

-11%

SDI - outros

141 171

2%

128 009

2%

-9%

CMVM

173 740

3%

181 269

3%

4%

Comunicados e contraordenações

283 146

5%

422 466

7%

49%

Legislação e consulta públicas

388 568

6%

442 427

8%

14%

Publicações

168 864

3%

211 783

4%

25%

Estatísticas

50 425

1%

67 379

1%

34%

Atividade internacional

12 954

0%

24 415

0%

88%

Área do Investidor

182 361

3%

189 283

3%

4%

Outros
Total

Nº de utilizadores

Voltar ao índice

423 933

7%

364 838

6%

-14%

6 183 565

100%

5 898 587

100%

-5%

546 564

Fonte: CMVM
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Quadro 34 - Distribuição dos colaboradores por cargos e carreiras
2019

2020

N.º

%

N.º

%

Variação anual (%)

21

9,1%

18

8,1%

-14,3%

Técnica

172

74,8%

167

75,2%

-2,9%

Administrativa

34

14,8%

34

15,3%

0,0%

3

1,3%

3

1,4%

0,0%

230

100,0%

222

100,0%

-3,5%

Cargos Dirigentes

Auxiliar
Total
Fonte: CMVM

Quadro 35 - Distribuição dos colaboradores
da CMVM por nível de habilitação literária
(em 31 de dezembro)

Quadro 36 - Distribuição por género em 2020

Habilitações Literárias

2019

2020

Ensino Básico

3,9%

4,0%

12,6%

13,0%

Bacharelato

1,3%

1,4%

Licenciatura

54,4%

55,9%

Mestrado

24,8%

22,5%

2,9%

3,2%

Ensino Secundário

Doutoramento

N.º

%

Feminino

137

61,7%

Masculino

85

38,3%

222

100,0%

Total
Fonte: CMVM

Fonte: CMVM

Quadro 37 - Desenvolvimento e capacitação
dos colaboradores da CMVM
Horas de formação por temas
Temas das ações de formação

Nº de horas de formação

% do total

Tecnologias / Sistemas de informação

1 841

40%

Técnicas de supervisão e auditoria

282

6%

Temas jurídicos e do mercado de capitais

416

9%

Inovação financeira

370

8%

Gestão de topo e liderança

553

12%

Competências comportamentais

307

7%

Outros

844

18%

Fonte: CMVM
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Quadro 38 - Desenvolvimento e capacitação
dos colaboradores da CMVM
Horas de formação por natureza das ações
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Natureza das ações de formação

Nº de horas de formação

% do total

3 077

67%

Formação externa internacional

223

5%

Formação externa nacional

836

18%

Formação interna

477

10%

Formação na CMVM
por formadores externos

Fonte: CMVM
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ANEXO II
INFORMAÇÃO FINANCEIRA
Quadro 1 - Balanço individual em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Milhares de euros

Rubricas

Notas

Datas
31/12/2020

31/12/2019

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

10

20 057

21 205

Ativos intangíveis

9

2 549

2 258

Outros ativos financeiros

8/11

26 199

26 176

Diferimentos

22

7

8

48 811

49 647
1 333

Ativo corrente
Clientes, Contribuintes e utentes

11

1 618

Estado e outros entes públicos

11

1

33

Outras contas a receber

11

2 910

3 093

Diferimentos

22

1 296

763

8

Outros ativos financeiros

7/11

Caixa e depósitos bancários

Total do ativo

106

106

5 779

5 155

11 711

10 482

60 523

60 130

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Património

14

282

282

Reservas

14

56 409

56 409

Resultados transitados

14

238

127

10/14

13

13

14/15/17

676

1 179

14

56

(719)

57 673

57 291

-

-

Excedentes de revalorização
Outras variações no Património Líquido
Resultado líquido do exercício
Total do Património Líquido
PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões

12

Passivo corrente
Fornecedores

11

7

3

Estado e outros entes públicos

11

632

528

Outras contas a pagar

11

2 210

2 308

2 849

2 839

60 523

60 130

Total do passivo
Total do Património Liquido e Passivo

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2020.
Lisboa, 18 de março de 2021
O Conselho de Administração
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Quadro 2 - Demonstração individual dos resultados por naturezas de exercícios ﬁndos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Milhares de euros

Rendimentos e gastos

Notas

2020

Exercícios

2019

Impostos e Taxas

16

22 047

22 334

Transferências correntes e subsídios concedidos

19

(1 379)

(1 305)

Subsídios de exploração obtidos

16/17

160

261

Fornecimentos e serviços externos

18/20

(2 837)

(3 242)

Gastos com pessoal

15

(15 122)

(15 866)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

11

(93)

(65)

12

-

13

8/11/16

2

3

Provisões (aumentos/reduções)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos

16

304

289

Outros gastos

21

(863)

(835)

2 219

1 589

(2 187)

(2 337)

32

(748)

33

39

64

(709)

(8)

(10)

56

(719)

Resultado antes de depreciações e gastos de ﬁnanciamento

Gastos/reversões de depreciações e amortizações

9/10

Resultado oper. (antes de gastos de ﬁnanciamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos

16

Resultado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do exercício

13

Resultado líquido do exercício

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturezas do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
Lisboa, 18 de março de 2021
O Conselho de Administração
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ANEXO III
DECISÕES JUDICIAIS EM 2020

N

o período compreendido entre 2010 e 2020, remetemos 54

ACUSAÇÃO

comunicações ao Ministério Público (MP), com apenas 8 a

serem arquivadas na fase de inquérito (15%). Foi deduzida acusação pelo MP em 25 processos, sendo que em 7 desses processos
houve acordo de suspensão provisória na fase de instrução. Outros 11 processos terminaram também com acordo de suspensão provisória, implicando a integral devolução das mais-valias
obtidas e o pagamento de injunções a favor de instituições de

CASO A
INDÍCIOS DE ABUSO DE INFORMAÇÃO

E

m 2019, a CMVM participou ao MP um caso de indícios da
prática de crime de abuso de informação relacionado com a

divulgação de um anúncio de OPA. Na fase de averiguações preli-

solidariedade social e do próprio Sistema de Indemnização de

minares foram recolhidos indícios de que os arguidos, realizaram

Investidores (SII), por parte dos arguidos, em número superior

operações sobre as ações da sociedade visada nas proximidades

ao dos processos.

da divulgação do anúncio preliminar de OPA. Meses antes da di-

Em 2020, o Ministério Público, na fase de inquérito, profe-

vulgação do anúncio preliminar, um dos arguidos havia realizado

riu duas decisões: uma de acusação num processo de abuso de

operações sobre ações da oferente, tendo a conta de depósitos

informação e outra de arquivamento num processo de manipula-

à ordem utilizada para efeitos da liquidação das operações sido

ção de mercado. No final do ano de 2020, encontrava-se em fase

provisionada por transferência bancária de familiar, com esse

de julgamento um processo de manipulação de mercado, em que

montante a ser apenas devolvido após a realização das mais-va-

foi proferido despacho de pronúncia em 2018.

lias com as operações realizadas sobre a sociedade visada na
referida OPA. O Ministério Público deduziu acusação em 2020.

ARQUIVAMENTO
CASO B
INDÍCIOS DE MANIPULAÇÃO DE MERCADO

E

m 2016, a CMVM participou ao MP um caso de indícios da
prática de crime de manipulação de mercado, na sequência

da divulgação de informação num meio de comunicação social
relacionada com a situação financeira de uma instituição – a qual
teve ampla divulgação na comunicação social nos dias seguintes. Na fase de averiguações preliminares foi apurado que a informação divulgada nesse meio de comunicação social apresentava uma forte aptidão para influenciar negativamente o preço
das ações da instituição em causa e dos demais instrumentos
financeiros pela mesma emitidos e que efetivamente influen-
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ciou, de forma muito relevante, provocando uma desvalorização

nas este o motivo que levou à decisão de reabrir o presente inqué-

significativa das ações e o aumento da quantidade transaciona-

rito, e inexistindo qualquer outra prova suscetível de ser produzida

da. Apesar das diligências realizadas no âmbito do processo de

e carreada para os autos de modo a esclarecer os factos denun-

averiguações preliminares, não foi possível identificar o autor da

ciados, entende-se que é de manter a decisão de arquivamento já

transmissão de informação ao meio de comunicação social, nem

proferida”. l

tão pouco o conteúdo da informação transmitida. A autoridade
reguladora para a comunicação social considerou que houve
incumprimento, jurídico e deontológico, do princípio do rigor informativo, apontando deficiências na verificação da informação
divulgada pelo meio de comunicação social.
Em 2020, o MP encerrou o inquérito, proferindo despacho
de arquivamento. Já em 2019, havia o MP proferido despacho
de arquivamento, “ante a impossibilidade de apurar quem contactou a (…) ou de quem esta recebeu o documento que esteve na
base da elaboração e divulgação (…) ou o teor da ou das conversas
havidas, tornava-se impossível apurar o que foi dito ou transmitido, por quem e com que implicações”, sobre o qual foi proferido
despacho de reabertura de inquérito. A reabertura do inquérito
visou apurar da legitimidade e justificação de posição assumida por testemunha do processo, que havia invocando o direito
de segredo das fontes conferidos aos jornalistas e diretores de
informação de órgãos de comunicação social. Nessa sequência
foi suscitado o incidente de quebra de sigilo profissional junto do
Tribunal da Relação de Lisboa.
Promovida a quebra do segredo profissional, foi inquirida
a testemunha com vista ao apuramento da identidade do autor
da informação divulgada pelo meio de comunicação social, bem
como dos documentos a que teve acesso e que estiveram na
origem daquela divulgação. A testemunha invocou impedimento para prestar depoimento, nos termos da alínea a) do n.º 1 do
artigo 133.º do Código do Processo Penal, tendo o MP considerado legítimo o impedimento invocado pela testemunha para não
prestar depoimento, e “não se mostrando legalmente exequível
proceder à inquirição da referida testemunha, sendo que foi ape-
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