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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturezas do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS
POR NATUREZAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS EXERCÍCIOS

  2020 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)

Provisões (aumentos/reduções) 12 - 13

Aumentos/Reduções de justo valor 8/11/16 2 3

Outros rendimentos  16 304 289

Outros gastos 21 (863) (835)

	 	 Resultado	antes	de	deprec.,	e	gastos	de	financiamento	 2	219	 1	589

Gastos/reversões de depreciações e amortizações 9/10 (2 187) (2 337)

	 	 Resultado	oper.	(antes	de	gastos	de	financ.	e	impostos)	 32	 (748)	

 

Juros e rendimentos similares obtidos 16 33 39

		 Resultado	antes	de	impostos	 64	 (709)

Imposto sobre o rendimento do exercício 13 (8) (10)

		 Resultado	líquido	do	período	 56	 (719)

milhares de Euros

O Diretor de Departamento Financeiro, Patrimonial e Administrativo

Lisboa, 18 de março de 2021

O Conselho de Administração 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

Ativo	corrente

       Clientes, Contribuintes e utentes 11 1 618 1 333

      Estado e outros entes públicos 11 1 33

      Outras contas a receber 11 2 910 3 093

      Diferimentos 22 1 296 763

      Outros ativos financeiros 8 106 106

      Caixa e depósitos bancários 7/11 5 779 5 155

   11 711 10 482

	Total	do	ativo	 	 60	523	 60	130

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

      Património 14 282 282

      Reservas 14 56 409 56 409

      Resultados transitados 14 238 127

      Excedentes de revalorização 10/14 13 13

      Outras variações no Património Líquido 14/15/17 676 1 179

      Resultado líquido do exercício 14 56 (719)

Total	do	Património	Líquido	 	 57 673 57 291

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

Total	do	passivo	 	 2	849 2 839

Total	do	Património	Liquido	e	Passivo	 	 60	523	 60	130

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2020.

Lisboa, 18 de março de 2021

O Conselho de Administração 

BALANÇO INDIVIDUAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

milhares de Euros

O Diretor de Departamento Financeiro, Patrimonial e Administrativo

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O anexo faz parte integrante da demonstração das alterações no património líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

Posição a 1 de janeiro de 2019  282 17 085 37 444 1 880 - 13 733 127 57 564

Alterações no exercício

Ajustamentos em reservas 14  3 212 (3 212) - - -   -

Transferência de resultados do periodo 14  - - - 127 - - (127) -

para resultados transitados

Transferência de subsídios 17  - - - - - (142) - (142)

ao investimento para resultados 

Rendimentos a reconhecer 17  - - - - - 189 - 189

de subsídios ao investimento

Outras alterações reconhecidas 14/15/17       399  399

no património líquido

Resultado Líquido do exercício 14  - - - - - - (719) (719)

Posição a 31 de dezembro de 2019  282 20 297 34 233 1 880 127 13 1 179 (719) 57 291

Alterações no exercício          

 Ajustamentos em reservas 14 - - - - - - - - -

 Transferência de resultados do periodo 14 - - - - (719) - - 719 -

 para resultados transitados

 Transferência de subsídio 17 - - - - - - (202) - (202)

 ao investimento para resultados

 Rendimentos a reconhecer 17 - - - - - - 518 - 518

 de subsídios ao investimento

 Transferência de Outras Variações 15 e 17 - - - - 830 - (830) - -

 Patrimonio para resultados transitados

 Outras alterações reconhecidas 14/15/17 - - - - - - 11 - 11

 no património líquido

Resultado Líquido do exercício 14 - - - - - - - 56 56

Posição a 31 de dezembro de 2020  282 20 297 34 233 1 880 238 13 676 56 57 673

Nota Património Reserva
para

equilíbrio 
financeiro 

  Reserva 
para 

riscos de 
atividade 

Resultados 
transitados

Excedentes
de

revalori-
zação

Outras 
variações 

no 
património 

líquido

Resultado 
liquido do 
exercício

TOTALReserva 
para 

investi-
mento

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES 
NO PATRIMÓNIO LIQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

milhares de Euros

Lisboa, 18 de março de 2021

O Conselho de Administração O Diretor de Departamento Financeiro, Patrimonial e Administrativo

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS EXERCÍCIOS

Fluxo	de	caixa	das	atividades	operacionais

 Recebimentos de utentes  11/16 21 894 21 744

 Pagamentos a fornecedores  11/18/20 (4 099) (3 879)

 Pagamentos ao pessoal  11/15 (15 285) (15 630))

	 	 Caixa	gerada	pelas	operações  2 511 2 236

 Recebimentos/Pagamentos do imposto sobre o rendimento  11/13 (10) (10)

 Outros recebimentos/pagamentos  8/11/19/21 (1 271) (1 325)

	 	 Fluxo	de	caixa	das	atividades	operacionais	(1)  1 230 901

Fluxo	de	caixa	das	atividades	de	investimento	 	 	 	 	

Pagamentos	respeitantes	a:

 Ativos fixos tangíveis  10/11 (71) (52)

 Ativos intangíveis  9/11 (1 174) (998)

 Investimentos financeiros  8/11 (13 126) (27)

    (14 371) (1 077)

Recebimentos	provenientes	de:	 	 	 	 					 	

 Ativos fixos tangíveis  9/11 - -

 Investimentos financeiros  8/11 13 105 10

 Subsídio ao investimento  17 621 529

 Juros e rendimentos similares  11/16 39 39

    13 765 578

	 	 Fluxo	de	caixa	das	atividades	de	investimento	(2)  (605) (499)

	 	 Variações	de	caixa	e	seus	equivalentes	(1)	+	(2)  624 402

 Caixa e seus equivalentes no início do exercício  7 5 155 4 753

 Caixa e seus equivalentes no fim do exercício  7 5 779 5 155

  2020 2019 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS
DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

milhares de Euros

Lisboa, 18 de março de 2021

O Conselho de Administração O Diretor de Departamento Financeiro, Patrimonial e Administrativo

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS DEMONSTAÇÕES
FINANCEIRAS

1.
IDENTIFICAÇÃO  
DA ENTIDADE 

A CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobi-
liários tem como missão supervisionar e regu-

lar os mercados de instrumentos financeiros portu-
gueses, promovendo a proteção dos investidores.

A CMVM é uma pessoa coletiva de direito públi-
co que desempenha as suas atribuições com:

• Autonomia de gestão, administrativa, finan-
ceira e patrimonial; 

• Independência orgânica, funcional e técnica; 
• Órgãos, serviços, pessoal e património 

próprios; 
• Poderes de regulação, de regulamentação, 

de supervisão, de fiscalização e de sanção 
de infrações.

Sem prejuízo da sua independência, a CMVM 
está sujeita à tutela do membro do Governo res-
ponsável pela área das Finanças. O controlo exter-
no da atividade da CMVM, de natureza financeira e 
patrimonial, é exercido pelo Ministério das Finan-
ças, pela Direcção-Geral do Orçamento, pela Ins-
peção Geral de Finanças e pelo Tribunal de Contas.  
Por opção da gestão, são ainda realizados contro-
los por Auditor externo.

A CMVM desempenha as suas atribuições no 
âmbito do Sistema Europeu de Supervisores Finan-

ceiros e do Conselho Nacional de Supervisores Fi-
nanceiros, integrando os respetivos órgãos. 

É membro de organizações internacionais co-
mo a ESMA – Autoridade Europeia dos Valores Mo-
biliários e dos Mercados, a IOSCO – Organização 
Internacional das Comissões de Valores, o IIMV – 
Instituto Ibero-americano do Mercados de Valores, 
o CEAOB – Committee of European Auditing Over-
sight Bodies e o IFIAR - International Forum of Inde-
pendent Audit Regulators, entre outros.

A CMVM assegura a cooperação com as auto-
ridades correspondentes dos Estados-Membros da 
União Europeia e de outros países, e assessora o 
Governo nas matérias relacionadas com os merca-
dos de valores mobiliários que lhe forem atribuídas.

A CMVM rege-se, nomeadamente, pelo:

(i) Direito da União Europeia e Código dos Valo-
res Mobiliários;

(ii) Estatutos, Lei-quadro das entidades regu-
ladoras e, supletivamente, no que respeita à 
sua gestão financeira e patrimonial, pelo re-
gime jurídico aplicável às entidades públicas 
empresariais;

(iii) Decreto-Lei n.º 228/2000, de 23 de setem-
bro, com as subsequentes alterações, que 
regula o Conselho Nacional de Supervisores 
Financeiros;

(iv) Regulamento (UE) n.º 1092/2010, do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 24 de no-
vembro de 2010, relativo à supervisão macro 
prudencial do sistema financeiro na União 
Europeia e que cria o Comité Europeu do 
Risco Sistémico;

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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(v) Regulamento (UE) n.º 1095/2010, do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 24 de no-
vembro 2010, que institui e regula a Autori-
dade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados (ESMA).

(vi) Regulamento interno.

A CMVM tem sede na Rua Laura Alves, nº 4, 
1050-138 Lisboa; NIPC – 502 549 254; e CCO – 04 1 
09 01 00.

2.
BASES DE  
APRESENTAÇÃO 

As demonstrações financeiras anexas foram 
preparadas, tal como previsto nos Estatutos 

da CMVM, no quadro das disposições em vigor em 
Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 
158/2009, de 13 de Julho, com as alterações veri-
ficadas no Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho e 
com a estrutura conceptual, normas contabilísti-
cas e de relato financeiro (“NCRF”) e normas inter-
pretativas (“NI”) consignadas, respetivamente, nos 
avisos 8254/2015, 8256/2015 e 8258/2015, de 29 
de Julho de 2015, os quais, no seu conjunto cons-
tituem o Sistema de Normalização Contabilística 
(“SNC”). De ora em diante, o conjunto destas nor-
mas e interpretações serão designadas generica-
mente por “NCRF”. 

Estas demonstrações financeiras encontram-
-se expressas em milhares de euros, arredondadas 
ao milhar, exceto quando indicado em contrário. 
Todas as contas do balanço têm conteúdos com-
paráveis com os do período contabilístico anterior.

As Demonstrações Financeiras do exercício 
findo foram aprovadas pelo Conselho de Adminis-
tração da CMVM em 18 de março de 2021. 

Dada a submissão das contas à aprovação do 
membro do Governo responsável pela área das Fi-
nanças considera-se que, até à data dessa aprova-
ção, as contas ainda poderão ser alteradas. Depois 

de obtida essa aprovação, o relatório de ativida-
de e contas do ano de 2020 é divulgado no portal 
da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em  
http://www.cmvm.pt/.

O Conselho de Administração procedeu à ava-
liação da capacidade da CMVM operar em continui-
dade, tendo por base toda a informação relevan-
te, factos e circunstâncias, de natureza financeira 
ou outra, incluindo acontecimentos subsequentes 
à data de referência das demonstrações financei-
ras, disponível sobre o futuro. Em resultado da ava-
liação efetuada, que teve em conta ao contexto de 
pandemia covid-19, o Conselho de Administração 
concluiu que a CMVM dispõe de recursos adequa-
dos para manter as atividades, não havendo inten-
ção de cessar as atividades, pelo que considerou 
adequado o uso do pressuposto da continuidade 
das operações na preparação das demonstrações 
financeiras.

3.
RESUMO DAS
PRINCIPAIS POLÍTICAS 
CONTABILÍSTICAS

As demonstrações financeiras foram prepara-
das a partir dos livros e registos contabilísti-

cos, organizados e elaborados de acordo com as 
NCRF em vigor à data da elaboração das demons-
trações financeiras. As políticas contabilísticas 
adotadas pela CMVM foram as seguintes:

3.1 ATIVOS FIXOS 
ANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados 
ao custo de aquisição, reavaliação ou de produção, 
deduzidos de depreciações acumuladas e per-
das por imparidade acumuladas, quando aplicá-
vel. Considera-se como custo de aquisição o pre-
ço de compra adicionado das despesas imputáveis 
à compra, estimativa dos custos de desmantela-

NOTAS EXPLICATIVAS

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
http://www.cmvm.pt/
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mento, remoção dos ativos e requalificação dos 
locais de instalação/operação dos mesmos. O va-
lor de reavaliação é o resultante de estudo condu-
zido por peritos independentes, no caso de obras 
de arte.

Considera-se que o valor residual é nulo pe-
lo que o valor depreciável sobre o qual incidem as 
depreciações é coincidente com o custo. Os ati-
vos fixos tangíveis são depreciados pelo método 
linear após o momento em que o bem se encon-
tra em condições de ser utilizado, em conformi-
dade com a vida útil estimada dos bens, confor-
me segue: 

O gasto com depreciações é reconhecido na 
demonstração dos resultados na rubrica “Gastos/
reversões de depreciações e amortizações”.

Os custos de manutenção e reparação que 
não são suscetíveis de gerar benefícios econó-
micos futuros adicionais são reconhecidos como 
gastos no período em que são incorridos. Os cus-
tos com substituições e grandes reparações são 
capitalizados sempre que aumentem a vida útil 
do ativo fixo tangível a que respeitem e são de-
preciadas no período remanescente da vida útil 
deste ou no seu próprio período de vida útil, se 
inferior.

Um ativo fixo tangível é avaliado para efei-
tos de imparidade sempre que um acontecimento 
ou alteração de circunstâncias indicie que o valor 
de um ativo possa não ser recuperável. São reco-
nhecidas perdas de imparidade pela diferença en-
tre o valor contabilístico e o valor recuperável.  

O valor recuperável corresponde ao montante 
mais elevado entre o justo valor menos custos de 
venda e o valor de uso do ativo. As perdas por im-
paridade são reconhecidas em resultados do exer-
cício, sendo revertidas também através de resulta-
dos, em períodos de relato posteriores quando os 
motivos que levaram ao seu reconhecimento ini-
cial cessaram. A reversão deve ser efetuada até ao 
limite do montante que estaria reconhecido caso a 
perda por imparidade não tivesse sido inicialmen-
te registada.

As mais ou menos valias resultantes da ven-
da ou abate de ativos fixos tangíveis são determi-
nadas como a diferença entre o preço de venda 
e o valor líquido contabilístico na data de alie-
nação/abate, sendo registadas pelo valor líqui-
do na demonstração dos resultados, como ou-
tros rendimentos operacionais ou outros gastos 
operacionais.

3.2 ATIVOS
INTANGÍVEIS

Os ativos intangíveis adquiridos separadamente 
são registados ao custo deduzido das amortiza-
ções e perdas por imparidade acumuladas. 

Os ativos intangíveis são amortizados de 
forma linear durante o período de vida económi-
ca esperada (entre 3 e 6 anos) e avaliados quan-
to à imparidade sempre que existe uma indica-
ção de que o ativo pode estar em imparidade. 
Qualquer alteração a estas estimativas é reco-
nhecida prospectivamente na demonstração de 
resultados.

Qualquer ganho ou perda resultante do des-
reconhecimento de um ativo intangível (calculado 
como a diferença entre o valor de venda menos o 
custo da venda e o valor contabilístico) é incluído 
no resultado do período, no ano em que o ativo é 
desreconhecido.

Os ativos intangíveis em curso dizem respeito 
a bens que ainda se encontram em fase de desen-
volvimento e estão mensurados ao custo de aqui-
sição, sendo somente amortizados quando se en-
contram disponíveis para uso. 

 Anos

Edifícios e outras construções 8 – 25

Equipamento básico 3 – 10

Equipamento administrativo               3 – 8

Outros ativos fixos tangíveis (*)  6 – 10

Fonte: CMVM. (*) - Inclui obras de arte não sujeitas a depreciação.

NOTAS EXPLICATIVAS

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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3.3 ENQUADRAMENTO 
FISCAL

O imposto sobre o rendimento é registado de acor-
do com o preconizado pela NCRF 25 – “Impostos so-
bre o rendimento”. Contudo, importa salientar que 
de acordo com a alínea a) do nº 1 e o nº 2 do artigo 9º 
do CIRC, a CMVM é isenta de IRC sobre as suas ope-
rações, exceto quanto a rendimentos de capitais. 
Está, no entanto, sujeita à taxa de tributação autó-
noma prevista no nº 2 do artigo 88º do CIRC, quando 
essa situação lhe for aplicável.

A CMVM, enquanto pessoa colectiva de direi-
to público, não é sujeito passivo do imposto sobre 
o valor acrescentado relativamente às operações 
praticadas no exercício dos seus poderes de auto-
ridade, mesmo que por elas receba taxas ou quais-
quer outras contraprestações, desde que a sua não 
sujeição não origine distorções de concorrência.

3.4 ATIVOS E PASSIVOS 
FINANCEIROS 

Os ativos e os passivos financeiros são reconheci-
dos no balanço quando a CMVM se torna parte das 
correspondentes disposições contratuais. Os ati-
vos financeiros e os passivos financeiros são men-
surados ao custo amortizado deduzido de eventuais 
perdas por imparidade acumuladas (no caso de ati-
vos financeiros), quando:

(i) Sejam à vista ou tenham uma maturidade defi-
nida; e

(ii) Tenham associado um retorno fixo ou determi-
nável; e

(iii) Não sejam ou não incorporem um instrumento 
financeiro derivado.

O custo amortizado corresponde ao valor pe-
lo qual um ativo financeiro ou um passivo financei-
ro é mensurado no reconhecimento inicial, menos 
os reembolsos de capital, mais ou menos a amorti-
zação cumulativa, usando o método da taxa de juro 
efetiva. A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta 
exatamente os pagamentos ou recebimentos futu-

ros estimados no valor líquido contabilístico do ati-
vo ou passivo financeiro.

OS ATIVOS E PASSIVOS 
FINANCEIROS AO CUSTO OU 
AO CUSTO AMORTIZADO INCLUEM: 

A) CLIENTES, CONTRIBUINTES  
E UTENTES, OUTRAS CONTAS  
A RECEBER E DIFERIMENTOS

Os saldos de clientes e de outras contas a rece-
ber são registados ao custo amortizado deduzido 
de eventuais perdas por imparidade. Usualmente, o 
custo amortizado destes ativos financeiros não di-
fere do seu valor nominal.

B) CAIXA E SEUS EQUIVALENTES 
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, 
‘‘Caixa e seus equivalentes’’ compreende, além de cai-
xa e depósitos bancários, também os outros instru-
mentos financeiros de curto prazo, quando aplicável. 

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui 
caixa e depósitos à ordem que possam ser imedia-
tamente mobilizáveis com risco insignificante de 
alteração de valor.

C) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS  
AO CUSTO AMORTIZADO

Nesta rubrica incluem-se os ativos financeiros não 
derivados a serem detidos até à maturidade, os 
quais são mensurados ao custo amortizado. Es-
tes ativos financeiros correspondem a Certificados 
Especiais de Dívida de Médio e Longo Prazo (CE-
DIM), emitidos pela Agência de Gestão da Tesoura-
ria e da Dívida Pública (IGCP, EPE).

Inclui-se também uma conta de depósito à or-
dem caucionada a favor do Tribunal.

D) FORNECEDORES, ESTADO  
E OUTROS ENTES PÚBLICOS  
E OUTRAS CONTAS A PAGAR

Os saldos de fornecedores, Estado e outros entes públi-
cos e de Outras contas a pagar são registados ao cus-
to amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes 
passivos financeiros não difere do seu valor nominal.

NOTAS EXPLICATIVAS

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
AO JUSTO VALOR

Todos os ativos e passivos financeiros não incluí-
dos na categoria “ao custo amortizado” são classi-
ficados na categoria “ao justo valor”. Estes ativos 
financeiros correspondem a unidades de parti-
cipação no Fundo de Compensação do Trabalho 
(FCT). As variações no justo valor destes instru-
mentos, apuradas de acordo com a última cota-
ção das unidades de participação, disponível à 
data de reporte, são reconhecidas em resultados 
na rubrica “Aumentos/(reduções) de justo valor”.

IMPARIDADE 
DE ATIVOS FINANCEIROS

Os ativos financeiros são sujeitos a testes de im-
paridade, sempre que existam indícios de que os 
mesmos possam estar em imparidade. Tais ativos 
financeiros encontram-se em imparidade quando 
existe uma evidência objetiva de que, em resulta-
do de um ou mais acontecimentos ocorridos após 
o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de 
caixa futuros estimados são afetados. 

Para os ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado, a perda por imparidade a re-
conhecer corresponde à diferença entre o va-
lor líquido contabilístico do ativo e a melhor es-
timativa do justo valor do ativo. As perdas por 
imparidade são registadas em resultados na ru-
brica “Perdas por imparidade” no período em que 
são determinadas. 

Subsequentemente, se o montante da perda 
por imparidade diminui e tal diminuição pode ser 
objetivamente relacionada com um acontecimen-
to que teve lugar após o reconhecimento da perda, 
esta deve ser revertida por resultados na rubrica 
“Reversões de perdas por imparidade”. A rever-
são deve ser efetuada até ao limite do montante 
que estaria reconhecido (custo amortizado) caso a 
perda não tivesse sido inicialmente registada. 

 

DESRECONHECIMENTO DE ATIVOS 
E PASSIVOS FINANCEIROS

A CMVM desreconhece ativos financeiros apenas 
quando os direitos contratuais aos seus fluxos de 
caixa expiram, ou quando transfere para outra en-
tidade os ativos financeiros e todos os riscos e 
benefícios significativos associados à posse dos 
mesmos. São desreconhecidos os ativos finan-
ceiros transferidos relativamente aos quais a CM-
VM reteve alguns riscos e benefícios significativos, 
desde que o controlo sobre os mesmos tenha si-
do cedido. A CMVM desreconhece passivos finan-
ceiros apenas quando a correspondente obrigação 
seja liquidada, cancelada ou expire.

3.5
LOCAÇÕES

Os contratos de locação são classificados como 
locações financeiras se através deles forem trans-
feridos substancialmente todos os riscos e vanta-
gens inerentes à posse. Todas as restantes opera-
ções de locação são classificadas como locações 
operacionais. A classificação das locações em fi-
nanceiras ou operacionais é feita em função da 
substância e não da forma do contrato. Nas loca-
ções operacionais as rendas são reconhecidas co-
mo custo na demonstração dos resultados duran-
te o período do contrato de locação. 

3.6 PROVISÕES,
PASSIVOS CONTINGENTES 
E ATIVOS CONTINGENTES

PROVISÕES

A CMVM reconhece provisões apenas quando es-
tão cumpridas cumulativamente as seguintes 
condições: i) existe uma obrigação presente (le-
gal ou construtiva), como resultado de um acon-
tecimento passado, ii) é provável que essa obri-
gação resulte num exfluxo de recursos, e iii) é 
possível efetuar uma estimativa fiável da quantia 
da obrigação.

NOTAS EXPLICATIVAS

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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As provisões são mensuradas pela melhor 
estimativa do dispêndio exigido para liquidar a 
obrigação presente à data do balanço. Sempre 
que o efeito do valor temporal do dinheiro se-
ja material, a quantia de uma provisão será o va-
lor presente dos recursos necessários para li-
quidar a obrigação. As provisões são revistas a 
cada data de balanço e ajustadas para refletir a 
melhor estimativa corrente. Quando deixa de ser 
provável a liquidação da obrigação a provisão é 
revertida.

PASSIVOS CONTINGENTES

Os passivos contingentes não são reconhecidos 
nas demonstrações financeiras, sendo divulga-
dos sempre que relevantes e não seja remota a 
possibilidade de existir uma saída de recursos. 

ATIVOS CONTINGENTES

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas 
demonstrações financeiras, sendo apenas divul-
gados quando relevantes e for provável a existên-
cia de um influxo económico futuro de recursos.

3.7 RESPONSABILIDADES 
POR BENEFÍCIOS  
PÓS-EMPREGO E GASTOS 
COM O PESSOAL 

Os gastos com pessoal são reconhecidos quando 
o serviço é prestado pelos trabalhadores indepen-
dentemente da data do seu pagamento. 

A CMVM mantem um Plano de Pensões de be-
nefício definido aplicável, desde 1 de dezembro de 
2020, apenas aos pensionistas e ativos com ida-
de superior à idade normal de reforma. Nessa da-
ta foi efetuado um corte no referido plano, criando 
um Plano de contribuição definida para os ativos 
(Nota 15).

As responsabilidades com benefícios são 
calculadas, na data de fecho de contas, e reco-
nhecidas de acordo com os princípios estabeleci-
dos pela NCRF 28. As responsabilidades da CMVM 

reconhecidas em balanço correspondem à dife-
rença entre o valor atual das responsabilidades e 
o justo valor dos ativos do fundo de pensões. O 
valor total das responsabilidades com pensões 
de reforma por velhice e sobrevivência após a re-
forma, bem como os riscos decorrentes com res-
ponsabilidades com pensões de invalidez e so-
brevivência imediata é determinado numa base 
anual, por atuários especializados da Sociedade 
Gestora do fundo de pensões, utilizando o méto-
do da unidade de crédito projetada e pressupos-
tos atuariais considerados adequados. A taxa de 
desconto utilizada na atualização das responsa-
bilidades reflete as taxas de juro de mercado de 
obrigações de empresas de elevada qualidade 
creditícia, denominadas na moeda em que são 
pagas as responsabilidades, e com prazos até ao 
vencimento similares aos prazos médios de liqui-
dação das responsabilidades. Os ganhos e perdas 
resultantes de diferenças entre os pressupostos 
atuariais e financeiros utilizados e os valores efe-
tivamente verificados no que se refere à evolução 
das responsabilidades e do rendimento espera-
do do fundo de pensões, bem como os resultan-
tes de alterações de pressupostos atuariais, são 
registados por contrapartida de Outras variações 
no Património líquido. 

Os custos do exercício com pensões de refor-
ma e encargos com saúde, incluindo o custo dos 
serviços correntes, os encargos líquidos com ju-
ros e as contribuições para o Plano de contribui-
ção definida, são refletidos de forma agregada na 
rubrica apropriada de Custos com pessoal.

3.8 SALDOS 
E TRANSAÇÕES 
EM MOEDA
ESTRANGEIRA

As transações em moeda estrangeira são conver-
tidas para Euro às taxas de câmbio nas datas das 
transações. Os saldos que se mantenham em dí-
vida no final do ano são convertidos à taxa de 
câmbio de fecho e a diferença é reconhecida em 
resultados.

NOTAS EXPLICATIVAS

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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3.9
RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição 
recebida ou a receber.

O rédito proveniente das taxas de supervisão 
é reconhecido na demonstração dos resultados, 
atendendo ao período a que dizem respeito. 

O rédito de juros é reconhecido utilizando o 
método do juro efetivo, desde que seja provável 
que benefícios económicos futuros fluam para a 
CMVM e o seu montante possa ser mensurado com 
fiabilidade.

3.10 TRANSFERÊNCIAS 
CORRENTES
E SUBSÍDIOS OBTIDOS

Os subsídios de Fundos comunitários são regista-
dos de acordo com o preconizado pela NCRF 22 - 
Subsídios e Outros Apoios das Entidades Públicas. 
O critério de contabilização destes subsídios con-
siste no reconhecimento em resultados do exer-
cício na medida em que os gastos que pretendem 
compensar são incorridos. 

Os subsídios não reembolsáveis recebidos pa-
ra a aquisição de ativos, são contabilizados em pa-
trimónio líquido e registados em resultados à me-
dida do reconhecimento das depreciações ou 
amortizações do bem respetivo, de acordo com a 
sua vida útil.

Os subsídios não reembolsáveis recebidos pa-
ra compensação de despesas que não possam ser 
reconhecidas como ativos, são contabilizados co-
mo subsídios à exploração no exercício em que tais 
gastos efetivamente ocorram.

3.11 EVENTOS 
SUBSEQUENTES

Os eventos após a data do balanço que proporcio-
nem informação adicional sobre as condições que 
existiam à data do balanço são refletidos nas de-
monstrações financeiras. Os eventos após a da-
ta do balanço que proporcionem informação sobre 

condições que ocorram após a mesma são divul-
gados no anexo às demonstrações financeiras, se 
materiais.

4
JUÍZOS DE VALOR 
E ESTIMATIVAS

Na preparação das demonstrações financeiras 
foram efetuados juízos de valor e estimativas e 

utilizados diversos pressupostos que afetam o va-
lor contabilístico dos ativos e passivos, assim como 
os rendimentos e gastos do período, os quais foram 
objeto de aprovação pelo Conselho de Administra-
ção. As estimativas e os pressupostos subjacentes 
foram determinados com base no melhor conheci-
mento existente à data de aprovação das demons-
trações financeiras dos eventos e transações em 
curso e em certos casos, na avaliação que delas 
fazem especialistas nas matérias em questão, as-
sim como na experiência de eventos passados e/ou 
correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em 
períodos subsequentes que, não sendo previsíveis 
à data de aprovação das demonstrações financei-
ras, não foram consideradas nessas estimativas. 
As alterações às estimativas que ocorram poste-
riormente à data das demonstrações financeiras 
serão corrigidas de forma prospetiva. Por este mo-
tivo e dado o grau de incerteza associado, os resul-
tados reais das transações em questão poderão di-
ferir das correspondentes estimativas. 

As principais matérias afetadas pelo julga-
mento e estimativas são as i) imparidades, provi-
sões, ativos e passivos contingentes, ii) responsa-
bilidades com benefícios de reforma e iii) reservas.

Relativamente aos benefícios pós-emprego, a 
avaliação das responsabilidades por benefícios de 
reforma atribuídos aos colaboradores da CMVM ao 
abrigo do plano de benefício definido do Fundo de 
Pensões da CMVM, é efetuada anualmente com re-
curso a estudos atuariais elaborados por peritos 
independentes, baseados em pressupostos atua-

NOTAS EXPLICATIVAS

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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riais associados a indicadores económicos e de-
mográficos. Os indicadores utilizados incluem, en-
tre outros:

(i) Taxas de desconto determinadas com refe-
rência aos rendimentos do mercado em obri-
gações de alta qualidade, consistentes com a 
moeda e o prazo esperado do benefício defini-
do no plano de pensões;

(ii) Tábuas de mortalidade disponíveis para o pú-
blico em Portugal;

(iii) Aumentos futuros de salários e pensões ba-
seados nas taxas de inflação esperadas para o 
futuro, em Portugal.

 

5.
PRINCIPAIS 
PRESSUPOSTOS 
RELATIVOS AO FUTURO
E PRINCIPAIS 
FONTES DE INCERTEZA

Apesar das estimativas serem baseadas na 
melhor informação disponível à data da apre-

sentação de contas e, em certos casos, na ava-
liação que delas fazem especialistas nas maté-
rias em questão, na data da concretização das 
operações os resultados podem vir a ser diferen-
tes das estimativas, afetando os valores das de-
monstrações financeiras nos próximos períodos 
contabilísticos. 

Destacam-se nesta situação os seguintes 
casos:

PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES
E RESERVAS

À reavaliação destas situações está subjacen-
te a evolução de processos judiciais em cur-
so, ao longo de vários anos até à sua decisão fi-
nal, podendo esta ter um resultado diferente do 
previsto.

AVALIAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES
POR BENEFÍCIOS
DE REFORMA ATRIBUÍDOS 

Esta avaliação é efetuada anualmente com recur-
so a estudos atuariais elaborados por um perito in-
dependente, baseado em pressupostos atuariais 
associados a indicadores económicos, financeiros 
e demográficos, os quais poderão ter variações 
significativas inesperadas ao longo da duração do 
plano de pensões.

JUSTO VALOR DE OUTROS ATIVOS 
FINANCEIROS

A flutuação de cotações originada nos mercados 
de valores mobiliários constitui uma fonte de in-
certeza para os títulos neles cotados. Encontra-se 
nesta situação a valorização das unidades de par-
ticipação no Fundo de Compensação do Trabalho, 
cuja aquisição constitui uma obrigação legal para 
a CMVM.

IMPARIDADE 

O risco de crédito dos ativos financeiros é avalia-
do, a cada data de relato, tendo em conta a infor-
mação histórica dos devedores e o seu perfil de 
risco.

Os valores a receber são ajustados pela ava-
liação efetuada dos riscos estimados de cobran-
ça existentes à data do balanço, os quais pode-
rão vir a divergir do risco efetivo a incorrer no 
futuro.

Na CMVM a imparidade relativa a clientes, 
contribuintes e utentes e a outras contas a rece-
ber é calculada tendo em consideração a análise, 
caso a caso, dos riscos de não cobrança. 

NOTAS EXPLICATIVAS

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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6.
POLÍTICAS  
CONTABILÍSTICAS, 
ALTERAÇÕES
NAS ESTIMATIVAS  
CONTABILÍSTICAS
E ERROS

Durante o exercício não ocorreram quaisquer i) 
alterações voluntárias de políticas contabilís-

ticas, face às consideradas na preparação da in-
formação financeira relativa ao exercício anterior 
apresentada nos comparativos; ii) alterações em 
estimativas contabilísticas com efeito no período 
corrente ou que se espera que tenham efeitos em 
períodos futuros para além das registadas nas ru-
bricas de resultados; ou iii) erros materiais de pe-
ríodos anteriores.

 

7.
FLUXOS  
DE CAIXA

Os saldos constantes no conceito de “Caixa e 
seus equivalentes” são os seguintes:

A CMVM deposita em contas do IGCP, EPE a to-
talidade das suas disponibilidades. Contudo, da-
do que esta Agência não disponibiliza o serviço de 
emissão de cartões refeição, a CMVM mantém uma 

conta aberta na banca comercial para este efeito. 
Os saldos de caixa e depósitos estão disponíveis 
para uso.

8
OUTROS ATIVOS
FINANCEIROS

8.1
CORRENTES

Os Outros ativos financeiros no ativo corrente refe-
rem-se a uma conta caucionada, no IGCP,  a favor 
do Tribunal, no montante de 106 milhares de euros.

8.2
NÃO CORRENTES

A reconciliação da quantia escriturada no início e 
no fim do período, mostrando as adições, revalo-
rizações, alienações, perdas de imparidade e suas 
reversões e outras alterações, é a seguinte:

	 31.12.2020	 31.12.2019

Caixa 1 3

Depósitos à ordem 5 778 5 154

  5 779 5 155

Fonte: CMVM.

NOTAS EXPLICATIVAS
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Fonte: CMVM.

OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS CEDIM FCT Total 
	 (Nota	11)	 (Nota	11)

1	de	janeiro	de	2019	 26	100	 56	 26	156

 Aquisições / Subscrições 0 27 27

 Alienações / Resgates 0 -10 -10

 Ajustamentos ao justo valor 0 3 3

31	de	dezembro	de	2019	 26	100	 76	 26	176

 Aquisições / Subscrições 13 100 26 13 126

 Alienações / Resgates -13 100 -5 -13 105

 Ajustamentos ao justo valor 0 2 2

31	de	dezembro	de	2020	 26	100	 99	 26	199

Os Certificados Especiais de Dívida de Médio e 
Longo Prazo (CEDIM) são emitidos pelo IGCP, EPE.

Em 2020 e 2019 não houve lugar a imparidades 
dos ativos financeiros CEDIM e Fundo de Compen-
sação do Trabalho.

É intenção da CMVM deter até à maturidade 
todos os investimentos financeiros registados no 
Balanço.

Fonte: CMVM.

INSTRUMENTO FINANCEIRO	 Taxa	 Maturidade	 Valor	Aquisição	

CEDIM 1 (set/18) 0,21% out/22 13 000

CEDIM 2 (ago/20) 0,00% out/22 13 100

TOTAL	 		 		 26	100

NOTAS EXPLICATIVAS

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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ATIVOS INTANGÍVEIS	 Software	 Intangíveis	em	curso	 Total	

CUSTO DE AQUISIÇÃO

1	de	janeiro	de	2019	 7	693	 99	 7	792

 Aquisições (*) 306 691 997

 Transferências 261 -261 0

31	de	dezembro	de	2019	 8	260	 529	 8	789

 Aquisições (*) 183 1 059 1 242

 Transferências 254 -254 0

31	de	dezembro	de	2020	 8	697	 1	334	 10	031

AMORTIZAÇÕES E IMPARIDADES

1	de	janeiro	de	2019	 5	497	 0	 5	497

 Amortizações 1 034 0 1 034

31	de	dezembro	de	2019	 6	531	 0	 6	531

 Amortizações 951 0 951

31	de	dezembro	de	2020	 7	482	 0	 7	482

VALOR LÍQUIDO CONTABILÍSTICO

a	31	de	dezembro	de	2019	 1	729	 529	 2	258

a	31	de	dezembro	de	2020	 1	214	 1	334	 2	549

Fonte: CMVM. (*) - Parte destas aquisições (971 mil euros em 2020 e 533 mil euros em 2019) foi subsidiada ao abrigo de projetos comunitários, conforme detalhe na Nota 17. 

9.
ATIVOS
INTANGÍVEIS

A CMVM não tem ativos intangíveis gerados in-
ternamente. Os valores brutos dos ativos in-

tangíveis e respetivas amortizações são apresen-
tados no quadro seguinte: 

NOTAS EXPLICATIVAS

Existem compromissos contratuais para aqui-
sição de ativos intangíveis no montante de 689 mi-
lhares de euros, em 31 de dezembro de 2020.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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ATIVOS TANGÍVEIS	 	 Terrenos	 Edifícios	 Equip.		 Equip.	 Outros	 Total
	 	 e	recursos	 e	outras	 básico	 administrativo
	 	 naturais	 construções

Custo	de	aquisição	 	 	 	 	 	

1	de	janeiro	de	2019	 	 6	312	 19	203	 3	950	 1	460	 687	 31	612

Aquisições  0 38 6 8 1 53

Abates  0 0 -67 0 0 -67

31	de	dezembro	de	2019	 	 6	312	 19	241	 3	889	 1	468	 689	 31	599

Aquisições  0 0 61 27 1 88

Abates  0 0 -452 -100 -19 -571

31	de	dezembro	de	2020	 	 6	312	 19	241	 3	497	 1	395	 670	 31	116

Depreciações e imparidades      

1 de janeiro de 2019  0 4 890 2 579 1 385 303 9 157

Depreciações  0 788 469 34 11 1 303

Abates  0 0 -67 0 0 -67

31 de dezembro de 2019  0 5 678 2 982 1 419 314 10 393

Depreciações  0 789 416 21 11 1 237

Abates  0 0 -452 -100 -19 -571

31 de dezembro de 2020  0 6 467 2 946 1 340 306 11 059

VALOR LÍQUIDO CONTABILÍSTICO      

a	31	de	dezembro	de	2019	 	 6	312	 13	563	 907	 49	 375	 21	205

a	31	de	dezembro	de	2020	 	 6	312	 12	774	 551	 56	 364	 20	057

Fonte: CMVM.

NOTAS EXPLICATIVAS

10.
ATIVOS 
FIXOS TANGÍVEIS

O movimento da rubrica nos exercícios fin-
dos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  foi 

o seguinte:

 Em Outros ativos fixos tangíveis encontram-
-se registadas obras de arte no montante de 342 
milhares de euros.

Não existe qualquer restrição de titularidade 

nos ativos fixos tangíveis.
Existem compromissos contratuais para aqui-

sição de ativos tangíveis no montante de 22 milha-
res de euros, em 31 de dezembro de 2020.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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	 31.12.2020	 31.12.2019

Outros	ativos	financeiros

Fundo de compensação 99 76
do trabalho (Nota 8)

Fonte: CMVM.

NOTAS EXPLICATIVAS

 31.12.2020 31.12.2019

Outros ativos financeiros (CEDIM) (Nota 8) 26 100 26 100

Clientes, Contribuintes e utentes 1 618 1 333

Estado e outros entes públicos 1 33

Outras contas a receber  2 910 3 093

Outros ativos financeiros (Conta caucionada) (Nota 8) 106 106

Caixa e depósitos à ordem (Nota 7) 5 779 5 155

 36 515 35 819

Fonte: CMVM.

Fonte: CMVM.

	 Total	 Dívida	 Dívida	vencida	 Dívida	 Imparidade	 Saldo

	 	 não	 <	30		 30-60	 60-90	 90-120	 >	120	 Vencida	 	 líquido

	 	 vencida	 dias	 dias	 dias	 dias	 dias

Ano	2019	 1 489 1 014 191 4 26 3 251 474 156 1 333

Ano	2020	 1 867 1 368 1 169 5 15 309 499 249 1 618

11.
INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS

As divulgações desta nota abrangem as seguin-
tes categorias do Balanço:

11.1 ATIVOS FINANCEIROS 
MENSURADOS  
AO JUSTO VALOR

As unidades de participação no Fundo de Com-
pensação do Trabalho, criado pela Lei n.º 70/2013 
representam as contribuições obrigatórias relati-
vamente a empregadores que celebrem, após 1 de 
outubro de 2013, contratos de trabalho regulados 
pelo Código do Trabalho.

11.2 ATIVOS FINANCEIROS 
MENSURADOS AO CUSTO 
AMORTIZADO

O saldo de Clientes, contribuintes e utentes, 
no final do ano, apresenta-se de seguida:

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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	 Imparidade

1 de janeiro de 2019 92
Reforços do ano 65
Reversões no ano -1

31 de dezembro de 2019 156
Reforços do ano 132
Reversões no ano -39

31 de dezembro de 2020 249

Fonte: CMVM.

Relativamente à rubrica Outras contas a rece-
ber, a componente mais significativa respeita ao 
acréscimo de rendimento proveniente de taxas, 
conforme espelhado no quadro seguinte.

O movimento ocorrido na imparidade relativa-
mente à rubrica de Clientes, contribuintes e uten-
tes foi o seguinte:

NOTAS EXPLICATIVAS

 31.12.2020 31.12.2019

Acrésc. Rendimentos -Taxas 2 339 2 566
Acres. Rendimentos- Juros a Receber 4 9
Incentivos por receber (Nota 17) 561 505
Outras contas a receber 6 13
  2 910 3 093

Fonte: CMVM.

 2020 2019

Fornecedores 7 3
Estado e outros entes públicos 632 528
Acréscimos para férias e subsídios de férias 1 944 2 146
Outros credores por acréscimos de gastos 180 160
Fornecedores de investimento 86 1
Outras contas a pagar 1 1
 2 849 2 839

Ativos Financeiros mensurados ao Justo Valor 
Rendimentos  

Ganhos por aumento de justo valor (Nota 8) 2 3
Gastos  

Imparidade 0 0
Ativos Financeiros mensurados ao custo   
Rendimentos  

Reembolsos  
Juros (Notas 13 e 16) 24 29

Gastos  
Imparidade 93 65

Fonte: CMVM.

11.4 ELEMENTOS  
DE RENDIMENTOS  
E GASTOS 

O quadro abaixo reflete os ganhos por aumento do 
justo valor em Fundo de Compensação do Trabalho, 
os rendimentos líquidos de juros de CEDIM e as im-
paridades reconhecidas relativamente a Clientes, 
contribuintes e utentes.

Fonte: CMVM.

11.3 PASSIVOS
FINANCEIROS
MENSURADOS AO CUSTO 

Os passivos financeiros mensurados ao custo são 
os indicados no quadro seguinte:

Em Estado e outros entes públicos encon-
tram-se registados os encargos e retenções sobre 
remunerações (Imposto sobre o rendimento, Segu-
rança social e Caixa geral de aposentações).

Ganhos líquidos,
perdas líquidas e imparidade 31.12.2020 31.12.2019  

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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	 31.12.2020	 31.12.2019

Imposto sobre o Rendimento 8  10

Taxas 25% 25%

Fonte: CMVM.

NOTAS EXPLICATIVAS

	 Provisões	para	processos	judiciais	em	curso

1	de	janeiro	de	2019	 13

Reversões no ano (13)

31	de	dezembro	de	2019	 -

31	de	dezembro	de	2020	 -

Fonte: CMVM.

12.
PROVISÕES, 
PASSIVOS CONTINGENTES
E ATIVOS CONTINGENTES

No final do ano de 2020, relativamente aos pro-
cessos judiciais em curso, não se identifica-

ram quaisquer riscos de exfluxo. No decurso de 
2019, em função da extinção de um processo judi-
cial, relativamente ao qual se encontrava constituí-
da uma provisão no valor de 13 mil euros, procedeu-
-se à sua reversão.

13.
IMPOSTO
SOBRE
O RENDIMENTO

O gasto por impostos correntes é o indicado no 
quadro seguinte.

Conforme referido no ponto 3.3, a CMVM é 
isenta de IRC sobre as suas operações, exceto 
quanto a rendimentos de capitais. A taxa libera-
tória de retenção na fonte incidente sobre rendi-
mentos de capitais manteve-se inalterada face ao 
período anterior. Nestes termos, os montantes re-
fletidos no quadro acima dizem respeito à retenção 
na fonte relativamente a juros de aplicações de ca-
pital (CEDIM).

14.
PATRIMÓNIO
LÍQUIDO 

PATRIMÓNIO

O Património Inicial da CMVM foi constituído pela 
transição dos bens afetos ao Auditor-Geral do Mer-
cado de Títulos para a posse da Comissão, deter-
minada pelo Despacho 89/91-XI do Ministro das Fi-
nanças e conforme preceituado no nº 1 do artigo 39º 
do Código do Mercado de Valores Mobiliários, então 
em vigor.

Os Passivos contingentes da CMVM são objeto 
de reavaliação em resultado da análise aos proces-
sos judiciais em curso, à data do Balanço, por espe-
cialistas na matéria, de acordo com a política con-
tabilística descrita no ponto 3.6.

Por ser considerado que a probabilidade da 
ocorrência de exfluxos futuros é remota, não são 
divulgados quaisquer passivos contingentes.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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 Outras variações no património líquido

Posição a 1 de janeiro de 2018 733
Alterações no exercício 

Transferência de subsídios ao investimento para resultados (142)
Rendimentos a reconhecer de subsídios ao investimento 189
Outras alterações reconhecidas no património líquido  399

Posição a 31 de dezembro de 2018 1 179
Alterações no exercício 

Transferência de subsídios ao investimento (202)  
para resultados (Nota 17)
Rendimentos a reconhecer de subsídios 518 
ao investimento (Nota 17)
Transferência ORA FP (*) (830)  
para resultados transitados (Nota 15)
Outras alterações reconhecidas no património líquido  (Nota 15) 11

-   Ganhos e perdas atuariais       406
-   Ganhos e perdas financeiras (394)

Posição a 31 de dezembro de 2020 676

Fonte: CMVM. (*) - ORA FP – Outros Resultados Abrangentes do Fundo de Pensões da CMVM.

NOTAS EXPLICATIVAS

RESERVAS

• RESERVAS PARA EQUILÍBRIO 
FINANCEIRO  
E PARA RISCOS DE ATIVIDADE 

As reservas para equilíbrio financeiro e para riscos 
de atividade foram constituídas com base num es-
tudo onde foram avaliadas as contingências, calcu-
ladas ao valor atual, a que a CMVM está sujeita e a 
forma de acautelar o seu normal funcionamento no 
caso de alguma delas se vir a concretizar.

• RESERVAS PARA INVESTIMENTO

Decorrente da aplicação do resultado líquido do 
exercício de 2017 e resultados transitados, no to-
tal de 1 880 milhares de euros, em investimento em 
sistemas de informação que aumentem a eficiên-
cia da CMVM na supervisão dos mercados e res-
petivos participantes, conforme previsto na alínea 
b) do n.º 10 do artigo 30º dos Estatutos da CMVM e 
aprovado pelo competente membro do Governo, foi 
criada em 2018 a reserva para investimento pelo 
mesmo montante. 

Em 2020, foram reavaliados todos os pressu-
postos que estiveram na base da constituição das 
reservas não tendo sido identificados novos riscos 
que justifiquem alterações aos saldos que transita-
ram de 2019. 

EXCEDENTES DE REVALORIZAÇÃO

Não foram efetuadas reavaliações de ativos em 
2020, mantendo-se, por conseguinte, o saldo da re-
valorização efetuada em 2017. 

OUTRAS VARIAÇÕES  
NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Nesta rubrica são registados os ganhos e perdas re-
sultantes de diferenças entre os pressupostos atua-
riais e financeiros utilizados e os valores efetiva-
mente verificados, conforme previsto pela NCRF 28. 

O aumento em rendimentos a reconhecer de 
subsídios ao investimento (518 mil euros), resulta 
da diferença entre incentivo reconhecido em 2020 
(678 mil euros) e o montante reconhecido em rendi-
mento de exploração (160 mil euros).

DOAÇÕES

Não se registaram doações em 2020. 

Em 2020, na sequência da conversão do Plano de 
Pensões da CMVM de Benefício Definido para Con-
tribuição Definida, o saldo à data (30 de novembro de 
2020) foi transferido para Resultados Transitados. 

Esta rubrica inclui ainda os rendimentos a re-
conhecer relativos a subsídios atribuídos à CMVM 
de financiamento comunitário (conforme referido 
na Nota 17) para a aquisição de ativos, que são con-
tabilizados em património líquido e registados em 
resultados à medida do reconhecimento das de-
preciações ou amortizações do bem respetivo, de 
acordo com a sua vida útil. 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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 31.12.2020 31.12.2019

Remunerações Orgãos Sociais 884 1 069

Encargos sobre remunerações dos Orgãos Sociais 202 224

Remunerações Pessoal 10 434 10 786

Encargos sociais obrigatórios 2 630 2 623

Encargos sociais de caráter facultativo 969 1 139

Outros  3 25

  15 122 15 866

Fonte: CMVM.

NOTAS EXPLICATIVAS

15
BENEFÍCIOS
DOS EMPREGADOS

15.1 GASTOS
COM O PESSOAL

A 31 de dezembro de 2020, excetuando os 5 mem-
bros dos órgãos sociais, a CMVM contava com 238 
colaboradores, dos quais 16 ausentes ao abrigo de 
cedência de interesse público, requisição ou licen-
ça sem vencimento, pelo que o número de colabo-
radores em efetividade de funções era de 222, um 
decréscimo de 8 colaboradores relativamente a 31 
de dezembro de 2019. No final de 2020, decorriam 
ainda 6 estágios profissionais.

No decorrer do ano, estiveram ao serviço da 
CMVM, em média, 230 colaboradores, o que se tra-
duz num decréscimo de 10 colaboradores face à 
média do ano anterior.

O Conselho de Administração funcionou de ja-
neiro a meados de outubro com 4 membros. Na se-
gunda metade de outubro e até final do ano com 3 
membros.

O detalhe dos Gastos com o Pessoal é o indica-
do no quadro seguinte.

Os encargos sociais facultativos compreen-
dem 731 milhares de euros relativos a fundos de 
pensões. Aqui se incluem i) 708 milhares de euros 
relativos ao gasto com o Plano de pensões de be-
nefício definido (respeitante aos primeiros 11 me-
ses do ano), ii) 11 mil euros com o gasto do Plano 
de pensões de contribuição definida (referente ao 
mês de dezembro) e iii) 13 mil euros relativos ao 
gasto com o fundo de pensão de um membro do 
Conselho de Administração que, por ter o seu vín-
culo suspenso na instituição de origem, é supor-
tado pela CMVM nos termos do nº 8 do artigo 16º 
dos Estatutos da CMVM. O gasto relativo às contri-
buições para o fundo de pensões dos membros do 
Conselho de Administração, sempre que aplicável, 
tem por referência a data da respetiva nomeação.

Na pendência da constituição da comissão 
de vencimentos a que alude o nº 6 do artigo 16º 
dos Estatutos da CMVM, aprovado pelo Decreto-
-Lei nº 5/2015, de 8 de janeiro, a remuneração e as 
regalias dos membros do Conselho de Adminis-
tração mantêm-se fixadas nos termos do Despa-
cho de Sua Excelência o Ministro das Finanças de 
16 de março de 2000. 

As remunerações dos membros da Comissão 
de Fiscalização são indexadas às dos membros do 
Conselho de Administração, de acordo com o pre-
visto no nº 4 do artigo 20º dos Estatutos da CMVM.

Com base nos referidos diplomas, as remu-
nerações atribuídas aos membros dos órgãos da 
CMVM foram as seguintes:

RESULTADOS TRANSITADOS

O resultado líquido de cada período é integrado na 
conta de Resultados Transitados, no ano seguinte, 
de acordo com o nº 10 do artigo 30º dos Estatutos 
da CMVM.

Em 2020 foi ainda integrado em Resultados 
Transitados as Outras variações no Património Lí-
quido resultantes de diferenças entre os pressu-
postos atuariais e financeiros utilizados e os valo-
res efetivamente verificados, conforme previsto 
pela NCRF 28, à data de 30 de novembro de 2020, 
data da reconversão do Plano de Pensões da CMVM.

Em 31 de dezembro de 2020, os resultados 
transitados ascendem a 238 mil euros.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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 31.12.2020 31.12.2019

Pessoal no ativo 2 241

Pensionistas 12 12

  14 253

NOTAS EXPLICATIVAS

REMUNERAÇÕES 31.12.2020 31.12.2019

Conselho de Administração  

   Presidente 233 233

   Vice-Presidente  0 108

   Vogal 1 198 198

   Vogal 2 146 198

   Vogal 3 198 178

Comissão de Fiscalização  

   Presidente 50 50

   Vogal 42 42

Fonte: CMVM.

Notas:  

1) A Vice-Presidente do Conselho de Administração cessou funções no final de junho de 2019, 

não tendo sido substituída até 31 de dezembro de 2020.

2) Um vogal do Conselho de Administração cessou funções em outubro de 2020, não tendo 

sido substituído até dezembro de 2020.

3) O 2º Vogal da Comissão de Fiscalização é um Revisor Oficial de Contas, cuja prestação de 

serviços tem como preço base a remuneração fixada para o Presidente da referida Comissão.

A CMVM não concedeu qualquer empréstimo 
ou facilidade de crédito a qualquer membro dos ór-
gãos acima referidos.

15.2 BENEFÍCIOS  
PÓS-EMPREGO 

A constituição do Fundo de Pensões da CMVM foi 
autorizada pelo Despacho nº 1101/2000 do Secre-
tário de Estado do Tesouro e das Finanças. O Fun-
do de Pensões da CMVM é auditado anualmente 
por auditor independente no cumprimento do pre-
visto na legislação em vigor sobre o funcionamen-
to e as regras de relato financeiro dos fundos de 
pensões (Decreto-Lei n.º 12/2006, atualizado pela 
Lei nº 147/2015 e Norma Regulamentar nº 7/2010R 
da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fun-
dos de Pensões). Até 30 de novembro de 2020, a 
CMVM manteve um Plano de Pensões de benefício 
definido.

ALTERAÇÕES AO PLANO  
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020

Em 30 de novembro, após ter sido obtida a apro-
vação da Autoridade de Supervisão de Seguros e 
Fundos de Pensões e feita a comunicação aos par-
ticipantes e beneficiários, entraram em vigor as 
alterações ao Contrato Constitutivo do Fundo de 
Pensões da CMVM que se traduziram: i) na cria-
ção do Plano de Pensões de Contribuição Definida 
(CD) por conversão do Plano de Pensões de Bene-
fícios Definidos (BD), e ii) simultaneamente, na al-
teração do Plano de Pensões de Benefício Defini-
do (BD) no sentido de apenas financiar as pensões 
em pagamento à data da alteração deste plano e as 
responsabilidades por serviços passados, relativas 
à população de ativos com idade superior à idade 
normal de reforma. As responsabilidades por servi-
ços passados relativas à restante população de ati-
vos (12.319 milhares de euros, em 30 de novembro), 
foram transferidas para o novo Plano de Pensões 
de Contribuição Definida (CD).

O Fundo de Pensões da CMVM passa a estar 
afeto à realização dos Planos de Pensões de BD e 
de CD. 

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o número de 
participantes abrangidos pelo plano de pensões 
era o seguinte:

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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O valor presente da obrigação de benefícios é 
indicado no quadro seguinte:

 31.12.2020 31.12.2019

Custo dos serviços correntes 710 870

Custo dos juros s/ passivo 310 340

Juros sobre o ativo -312 -343

Total 708 867

 31.12.2020 31.12.2019

Valor inicial 484 85

Ganhos e perdas atuariais 406 -974

Saídas 0 0

Transferência ORA FP (*)

para resultados transitados -830 0

Ganhos e perdas financeiras -394 1 373

Valor final -334 484

A variação do justo valor dos ativos do plano de 
pensões encontra-se no quadro seguinte:

NOTAS EXPLICATIVAS

 31.12.2020 31.12.2019

Valor presente obrig. benef.  14 401 12 515
def. início do exercício

Custo dos serviços correntes 710 870

Custo dos juros s/ passivo 310 340

Ganhos e perdas atuariais -406 974

Transferência direitos adquiridos -203 0

Conversão plano BD para CD  -12 319 0

Pensões pagas -95 -299

Valor presente obrig. benef.  2 398 14 401
def. no final do exercício

Fonte: CMVM.

 31.12.2020 31.12.2019

Valor do fundo no início do período 14 531 12 614

Pensões pagas -95 -299

Contribuições efetuadas no ano 770 500

Conversão plano BD para CD -12 319 0

Transferência direitos adquiridos -203 0

Juros sobre o ativo 312 343

Ganhos / Perdas financeiras -394 1 373

Valor do fundo no final do período 2 602 14 531

 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
 2020 2019 2018 2017 2016

Responsabilidade por benefícios projetados

   Pessoal no ativo 489 12 753 11 211 11 232 11 010

   Pensionistas 1 908 1 648 1 304 1 224 1 006

 2 398 14 401 12 515 12 456 12 015

Responsabilidades financiadas

   Valor do Fundo 2 602 14 531 12 614 12 557 12 019

Diferencial 204 130 99 101 4

Apresenta-se no quadro seguinte a situação 
das responsabilidades e respetivas coberturas, pa-
ra o período corrente e os quatro períodos anuais 
anteriores.

O gasto total de benefícios pós-emprego reco-
nhecido nos lucros ou prejuízos, está registado na 
rubrica de Gastos com o Pessoal e a respetiva de-
composição é a indicada no quadro seguinte:

Ainda de acordo com a NCRF 28, a seguinte 
quantia é reconhecida diretamente na rubrica Ou-
tras variações do património líquido:

Fonte: CMVM.

Fonte: CMVM. (*) - ORA FP – Outros Resultados Abrangentes do Fundo de Pensões da CMVM.

Fonte: CMVM.

Fonte: CMVM.
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Taxa de desconto 0,65% 0,90% 1,15%

Taxa de crescimento salarial 0,00% 0,00% 0,00%

Taxa de crescimento de pensões 0,00% 0,00% 0,00%

Tábua de mortalidade TV 88/90 (-1) TV 88/90 (-1) TV 88/90 (-1)

Tábua de invalidez 50% EVK 80 50% EVK 80 50% EVK 80

Idade normal de reforma DL 167/2013 DL 167/2013 DL 167/2013

Valor presente das obrigações de benefícios definidos 2 474  2 398  2 326 

Impacto 76  - -72 

Fonte: CMVM.

Análise	de	sensibilidade	aos	pressupostos	de	2019

Cenário	
(-	0,25%)

Cenário	
Pressupostos
definidos

Cenário
(+	0,25%)

NOTAS EXPLICATIVAS

Os pressupostos atuariais usados à data do 
balanço foram os indicados na coluna central do 
quadro seguinte. Nas colunas à esquerda e à direi-
ta definem-se os critérios alternativos usados nu-

ma análise de sensibilidade, com vista a aferir o 
impacto dos riscos de avaliação das responsabili-
dades futuras.

Em 31 de dezembro de 2020 utiliza-se, pa-
ra apuramento da taxa de desconto, a informa-
ção disponível reportada por analistas espe-
cializados (em anos anteriores utilizou-se para 
este efeito um modelo interno). Este pressupos-
to atuarial reduziu-se face a 2019 em virtude da 
evolução das taxas de juro de mercado e devido 
à alteração significativa da população abrangida 
pelo Pano BD.

Tendo em consideração que a duração do 
plano de pensões de benefício definido é aproxi-
madamente de 13 anos e que apresenta um grau 
de cobertura das responsabilidades de 108,5%, o 
resultado obtido na análise de sensibilidade re-
vela uma situação equilibrada na respetiva co-
bertura dos riscos de financiamento.

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO 
DEFINIDA

A quantia reconhecida como um gasto em 2020 no 
que respeita a planos de contribuições definidas 
ascende a 10 milhares de euros.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
DO FUNDO DE PENSÕES

A política de investimentos, com os limites defini-
dos no contrato de gestão e composição da cartei-
ra, em 31 de dezembro de 2020, era a seguinte:

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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NOTAS EXPLICATIVAS

Obrigações	Euro	 56%	 40%	-		100%	 53,60%

Taxa fixa     

          Taxa fixa Governo 30% 20%  -  60% 45,54%

          Taxa fixa Corporate 26% 10%  -  50% 8,05% (*)

Ações	 42,5%	 10%		-		60%	 41,53%

Europa   41,53%

Liquidez	 1,5%	 0%		-		3%	 4,87%	(*)

Fonte: CMVM.

(*) - As percentagens de Liquidez e Obrigações Corporate encontram-se transitoriamente fora dos intervalos devido à contribuição efetuada para o Fundo de Pensões no dia 30 de 

dezembro.

16 
RÉDITO

A CMVM é exclusivamente financiada por re-
ceitas próprias, sendo a quase totalidade 

dessas receitas constituída pelo produto das ta-
xas devidas pelas entidades destinatárias da ati-
vidade da CMVM. 

As Portarias 913-I/2003, 74-C/2016 e 342-
A/2016 e o Regulamento da CMVM n.º 7/2003 
constituem a base legal na qual se encontram 
estabelecidas as taxas de supervisão contínua 
e os montantes por atos de supervisão pratica-
dos, bem como a respetiva incidência, montan-
te ou alíquota, periodicidade, modos e prazos de 
liquidação.

O reconhecimento do rédito é simultâneo à 
prestação do serviço e independente da sua liqui-

dação ou cobrança. Outros rendimentos são igual-
mente reconhecidos na medida em que ocorrem, 
independendo da sua liquidação ou recebimento.

O quadro abaixo detalha os rendimentos da 
CMVM por categorias de origem.

BENCHMARK
CENTRAL

(%	do	valor	global
da	carteira)

INTERVALOS
PERMITIDOS

(%	do	valor	global
da	carteira)

COMPOSIÇÃO DA 
CARTEIRA DE ATIVOS

EM	31-12-2020

(%	do	valor	global
da	carteira)

CLASSE
DE ATIVOS

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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NOTAS EXPLICATIVAS

Taxas,	multas	e	outras	penalidades

Atos praticados pela CMVM 797 753

Gestão individual de carteiras 2 606 2 651

Supervisão de entidades emitentes 677 735

Supervisão contínua inst. inv. coletivo 6 149 6 140

Supervisão cont. soc. titul. de créd., cap. risco e emp. social 539 510

Supervisão de comercialização em IICE 535 488

Supervisão continua de intermediarios financeiros 5 580 5 504

Supervisão de auditores 1 867 1 838

Peritos avaliadores imóveis 367 526

Entidades gest. mercados regulamentados 477 496

Sistemas centralizados de valores e de liquidação 873 861

Sistema indemnização aos investidores 60 60

Supervisão de PFC 43 50

Supervisão de OTC 262 641

Outras taxas 10 9

Majoração para financiamento Autoridade Concorrência (nota 19) 1 180 1 056

Total	prestação	de	serviços	de	supervisão	 22	022	 22	318

Juros compensatórios 4 6

Coimas e outras penalidades-Sup. Auditores 20 10

	 22	046	 22	334

Juros de aplicações financeiras 33 39

Rendimentos de Transações sem contraprestação (subsídios à exploração) (nota 17) 160 261

Rendimentos de Transações sem contraprestação (subsídios ao investimento) (nota 17) 202 142

Reversões de imparidades, provisões e aumentos de justo valor (nota 13) 2 16

Outros Rendimentos  102 147

TOTAL	 22	545	 22	940

Fonte: CMVM. (*) - Em 2019 foram faturadas as Taxas de Supervisão de OTC relativas a 2018 e 2019

31.12.2020 31.12.2019

Para uma melhor leitura, agregaram-se os 
rendimentos por categoria de origem independen-
temente da conta onde se encontram registados. 

Em Outros rendimentos encontram-se regis-
tados os reembolsos relativos a custas proces-
suais, portes e outras despesas incorridas.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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17
SUBSÍDIOS

No que se refere a rendimentos de transações 
sem contraprestação, a CMVM tem em cur-

so um amplo Programa de Transformação que tem 
como objetivo potenciar o seu papel enquanto en-
tidade reguladora e de supervisão. Esta iniciativa 
conta, em parte, com o apoio de fundos comuni-
tários, concedidos pelo Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional e do Fundo Social Europeu 
no âmbito da operação “Melhoria dos processos, 
mecanismos e informação de suporte à atividade 
de supervisão e regulação do mercado de valores 
mobiliários”. 

O financiamento comunitário destina-se à revi-

são do modelo e políticas de governo da informação, 
otimização da qualidade da informação e adapta-
ção da arquitetura de sistemas e informação, re-
forço de instrumentos à disposição da supervisão, 
revisão do modelo de relacionamento com o mer-
cado, investidores e cidadãos e partilha de informa-
ção, gestão integrada da operação e da mudança.

As candidaturas submetidas em 2017 (SAMA I e 
SAMA II) e em 2018 (SAMA III) foram aprovadas com 
elegibilidade de 100% e incentivo de 57%, encon-
trando-se em execução. Em 2019, a CMVM apresen-
tou mais 3 candidaturas, sendo que uma foi rejeita-
da e as outras duas aprovadas (SAMA V e SAMA VI), 
já no decurso do ano de 2020.

Dando cumprimento ao estipulado na NCRF 
22 - Subsídios e Outros Apoios das Entidades Pú-
blicas, (ver ponto 3.10), foram reconhecidos, em 
Resultados e em Património líquido os seguintes 
montantes:

 Valor da  Valor Investimento Incentivo  Incentivo Rendimento Rendimento Saldo incentivo
 candidatura aprovado realizado reconhecido recebido exploração Investimento  em capital (*)

SAMA I 713 713 0 0 550 0 0 313 0 19 278 0 0 76 68 76 54 41 108 184

SAMAII 3 529 3 529 1 107 752 964 630 428 549 565 510 0 123 239 83 132 66 8 956 581 458

SAMA III 701 701 3 39 0 2 22 0 22 0 0 2 22 0 0 0 0 0 0 0

SAMA V 999 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAMA VI 414 414 81 0 0 46 0 0 34 0 0 36 0 0 3 0 0 8 0 0

TOTAL 6 356 6 356 1 190 791 1 514 678 451 862 621 529 278 160 261 159 202 142 61 1 004 689 642

Fonte: CMVM.

(*) - Valor em saldo - incentivo reconhecido diminuido do valor já reconhecido em rendimento de investimento 

   2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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18
LOCAÇÕES

O total dos futuros pagamentos mínimos nas 
locações operacionais não canceláveis, por 

período, encontra-se apresentado no quadro 
seguinte.

	 31.12.2020	 31.12.2019

Contratos	de	locação	de	viaturas	 	

Pagamentos mínimos da locação 173 183

Rendas contingentes 4 41

Contratos	de	locação	de	equipamento	 	

Pagamentos mínimos da locação 23 39

	 200	 263

Pagamentos	futuros	mínimos	 31.12.2020	 31.12.2019

Contratos	de	locação	de	viaturas	 	

Não mais de um ano 168 168

Mais de um mas não mais de cinco anos 419 586

Mais de cinco anos 0 0

Contratos	de	locação	de	equipamento	 	

Não mais de um ano 23 20

Mais de um mas não mais de cinco anos 31 3

Mais de cinco anos 0 0

Fonte: CMVM.

Os pagamentos de locação e rendas contin-
gentes reconhecidos como um gasto no período 
encontram-se no quadro seguinte:

Descrevem-se a seguir, em termos gerais, os 
acordos de locação mais significativos:

Relativamente à gestão da sua frota automó-
vel (maioritariamente híbrida ou plug-in, sendo que 
a minoria que não cumpre esta condição, respeita a 
contratos anteriores a 2019), a CMVM tem celebra-
do contratos de aluguer de veículos sem condutor. 
As rendas contingentes são determinadas com ba-
se no número de quilómetros percorridos que ex-
cedam o número máximo de quilómetros permiti-
dos estabelecido nos correspondentes contratos. 
A CMVM assume igualmente as franquias ou ou-
tras despesas com reparações não abrangidas pe-
lo contrato, as quais são consideradas como acrés-
cimos às rendas contingentes. 

No que respeita ao contrato de locação de 
equipamento, o seu principal objeto consiste na 
prestação de serviços de impressão que permitiu a 
substituição do equipamento de cópia e impressão 
por um modelo baseado em impressoras multifun-
cionais ligadas e partilhadas em rede e com gestão 
centralizada. As rendas contingentes são determi-
nadas em função do número de cópias que exce-
dam o limite contratualmente acordado. A CMVM 
tem ainda um contrato de aluguer de equipamen-
tos dispensadores de água.

Os contratos não contêm cláusulas de opção 
de compra nem cláusulas de renovação ou escalo-
namento. Não há restrições impostas por acordos 
de locação, tais como as que respeitem a dividen-
dos, dívida adicional e posterior locação. 

19
TRANSFERÊNCIAS 
CORRENTES 

Nos termos do artigo 35.º dos Estatutos da Au-
toridade da Concorrência (AdC), aprovados 

pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto, o 
financiamento desta entidade é assegurado, no-
meadamente, pelas prestações de entidades regu-
ladoras setoriais, entre as quais a CMVM.Fonte: CMVM.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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A referida prestação resulta da aplicação de 
uma taxa entre 5,5% e 7,0%, definida anualmen-
te por Portaria, que incide sobre o montante total 
das receitas próprias da CMVM cobradas no último 
exercício encerrado, com exceção das receitas re-
feridas no n.º 3 do artigo 35.º dos Estatutos da AdC. 
Desde a entrada em vigor, a taxa não sofreu altera-
ções, estando fixada em 6,25%.

A Portaria n.º 342-A/2016 autoriza a CMVM a 
majorar as taxas, tarifas ou outros montantes de-
vidos à CMVM ao abrigo da Portaria n.º 913 -I/2003, 
de 30 de agosto, e do Regulamento a que se refere 
o n.º 3 do artigo 31.º dos Estatutos da CMVM, apro-
vados pelo Decreto-Lei n.º 5/2015, de 8 de janeiro.

No quadro seguinte apresentam-se os mon-
tantes referentes ao financiamento da AdC:

Rendas e alugueres 196 273

Comunicações 90 123

Trabalhos especializados (*) 1 985 1 842

Deslocações e Estadas 46 281

Eletricidade 124 125

Limpeza, higiene e conforto 115 100

Vigilância e segurança 150 143

Formação 15 189

Outros fornecimentos e serviços 115 167

	 2	837	 3	242

Gasto 1 379 1 305

Rendimento (Nota 16) 1 180 1 056

Saldo	 -199	 -248

Fonte: CMVM. Fonte: CMVM.

(*) - Parte destes gastos (109 mil euros em 2020 e 176 mil euros em 2019) foi subsidiada ao 

abrigo de projetos comunitários conforme detalhe na Nota 17. O saldo negativo representa um financiamento 
direto da CMVM à Autoridade da Concorrência. Es-
te saldo resulta principalmente dos seguintes fato-
res:  i) a portaria 74-C/2016 que fixa a taxa devida 
à CMVM pela prestação dos serviços de supervisão 
contínua da atividade de auditoria não faz parte da 
base de incidência para a taxa da AdC e ii) o desfa-
samento temporal de 2 anos entre a data da recei-
ta que é a base de incidência e o momento de fatu-
ração da majoração (conforme previsto na fórmula 
de cálculo), leva a que, nesta data, algumas das en-
tidades já não se encontrem ativas.

20
FORNECIMENTOS
E SERVIÇOS 
EXTERNOS

Os Fornecimentos e serviços externos regista-
ram uma diminuição de 12%, para o que contribuiu 
a queda para valores quase residuais dos gastos 
com deslocações (-84%), formação (-92%) e outras 
despesas correntes, como resultado da situação 
de pandemia devida à doença covid-19. 

De referir ainda a importante redução nos gas-
tos com alugueres e com comunicações, resultado 
da entrada em vigor e do impacto de um ano com-
pleto, de novos contratos de aluguer de viaturas, 
impressoras multifunções e comunicações.

Estas importantes diminuições foram com-
pensadas parcialmente com os aumentos dos con-
tratos de vigilância e limpeza (determinados pelo 
aumento do salário mínimo nacional) e pelos gas-
tos com trabalhos especializados (onde a área de 
sistemas de informação representa mais de 50%).  

	 31.12.2020	 31.12.2019

	 31.12.2020	 31.12.2019

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


36

COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Relatório Anual 2020 | Contas

cmvm.pt

Não	corrente	 	

Contratos informática 7 8

Corrente  

Fundo de Pensões da CMVM 204 131

Seguros 50 55

Contratos informática 816 459

Outros contratos e gastos 226 119

 1 296 763

	 1	303	 772

NOTAS EXPLICATIVAS

Organismos internacionais 803 716

Taxas diversas 36 50

Devolução IVA ao SII 0 48

Outros gastos  24 20 

	 863	 835

Fonte: CMVM.

21
OUTROS GASTOS

A rubrica de Outros gastos compõe-se esse-
cialmente de quotizações para organismos 

internacionais de que a CMVM é membro, no âmbi-
to das suas competências de regulação e supervi-
são, nomeadamente,  ESMA, IOSCO, IFIAR e OECD.

O remanescente refere-se a gastos com taxas 
de justiça e outros gastos não incluídos em rubri-
cas anteriores.

Os montantes registados nesta rubrica dizem 
respeito a pagamentos efetuados cujo usufruto 
acontecerá apenas em 2021 (corrente) ou anos se-
guintes (não corrente).

A variação do saldo de contratos de informá-
tica deve-se ao facto de, em 2019, contrariamen-
te ao que é usual, não ter sido paga a anuidade de 
2020 relativa a um contrato de manutenção de li-
cenciamento de montante significativo (pagamen-
to efetuado no primeiro trimestre de 2020).

22
DIFERIMENTOS

No que respeita a Diferimentos apresenta-se de 
seguida o detalhe:

23
DECLARAÇÕES 
DECORRENTES DA 
LEGISLAÇÃO EM VIGOR

A CMVM não tem dívidas, cujo pagamento este-
ja em mora, ao setor público estatal – Autori-

dade Tributária, Segurança Social e Caixa Geral de 
Aposentações.

24
PROPOSTA 
DE APLICAÇÃO
DE RESULTADOS

Propõe-se a integração do resultado líquido do 
ano em resultados transitados.

25
ACONTECIMENTOS
APÓS A DATA 
DO BALANÇO

Após a data de balanço não existem aconteci-
mentos relevantes a reportar. l

	 31.12.2020	 31.12.2019

Fonte: CMVM.

Diferimentos	 31.12.2020	 31.12.2019
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