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1. MENSAGEM DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

2021 foi um ano de transição para a CMVM. O plano 
estratégico definido pelo Conselho de Administração  
para o período 2017-2021 foi concluído e iniciou-se  
a definição do plano estratégico 2022-2024 que veio  
a ser aprovado e apresentado no início de 2022. 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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A 
CMVM iniciou em 2022 
um novo ciclo como 
uma instituição de re-
ferência no panorama 
financeiro nacional e 
internacional. Uma en-
tidade que ao longo 

dos últimos anos reforçou a sua eficácia, 
a sua eficiência, modernidade e capacida-
de de adaptação a um mundo em profunda 
transformação.

O último trimestre de 2021 carateri-
zou-se também pelo término do mandato 
de presidente da Dra. Gabriela Figueiredo 
Dias e pela nomeação para essa mesma 
função do Dr. Gabriel Bernardino. Durante 
o ano, assinalámos os 30 anos da CMVM, 
através de diversos eventos, com desta-
que para a conferência internacional rea-
lizada em novembro.

O nosso foco foi e é a proteção do in-
vestidor e a supervisão, estabilidade e pro-
moção do mercado de instrumentos finan-
ceiros, conforme temos o gosto de deta-
lhar e expor neste Relatório de Atividades.

O contexto externo em que desen-
volvemos a nossa atividade foi ainda  
significativamente marcado pela pande-
mia covid 19. Esta situação continuou a  
limitar os processos normais de exercício 
de atividade, nossos e de todos. Contudo, 
a nossa atuação beneficiou da capacidade 

de aprendizagem, adaptação e resiliência 
dos intervenientes no mercado.

Com esse contexto, a CMVM prosse-
guiu e executou o seu plano de supervi-
são dos emitentes, intermediários finan-
ceiros, gestão de ativos, estruturas de 
mercado, auditores, peritos avaliadores 
de imóveis e da investigação das ativida-
des de intermediação financeira não au-
torizadas. Neste ano, à supervisão “clás-
sica” acrescentámos, de forma decisiva, 
uma supervisão sustentada em grandes 
quantidades de dados e em meios tec-
nológicos de suporte para essa análise,  
para apresentação de resultados mais 
tempestivos. 

Em 2021, a CMVM concluiu e promo-
veu a consulta pública de um importan-
te pacote de medidas regulatórias – Códi-
go dos Valores Mobiliários, Regime de Su-
pervisão de Auditoria e Estatuto da Ordem 
dos Revisores Oficiais de Contas, Regime 
das Empresas de Investimento, Regime da 
Gestão de Ativos – que oportunamente con-
siderámos estruturantes para uma maior 
competitividade do mercado financeiro 
português. Essa competitividade é con-
textualizada pela proteção do investidor,  
pelo mercado único de prestação de ser-
viços e exercício de funções pelos opera-
dores atuais e potenciais, bem como pela 
necessidade de desenvolver a capacidade 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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OLHANDO PARA O FUTURO 
IMEDIATO E TENDO PRESENTE  
O PLANO ESTRATÉGICO  
2022-2024, CONTINUAREMOS 
ATIVOS, FOCADOS, 
PROMOTORES DE EXCELÊNCIA  
E PROFUNDAMENTE 
COMPROMETIDOS COM  
O DESENVOLVIMENTO DO 
MERCADO DE CAPITAIS 
PORTUGUÊS, EM BENEFÍCIO  
DA SOCIEDADE.

das empresas se financiarem no merca-
do de capitais português. Estas medidas 
foram ainda complementadas, na primei-
ra metade do ano, com a implementação 
da atualização e simplificação dos requi-
sitos de prestação de informação à CM-
VM que impende sobre os operadores de 
mercado, nomeadamente procurando re-
duzir custos de contexto.

Um importante vetor de atuação da 
CMVM é a interação e facilidade de rela-
cionamento com os investidores, opera-
dores do mercado e público em geral. Pa-
ra esse efeito, em 2021, estabelecemos 
um contínuo diálogo com todos aqueles e 
promovemos o debate sobre temas-cha-
ve do mercado de capitais. Procurámos, 
por esta forma, identificar riscos, prin-
cipais tendências e potenciais fontes de 
desequilíbrios. Paralelamente, e também 
fundamental para o desenvolvimento do 
mercado, importa referir a promoção da 
literacia financeira, no apoio ao investidor 
e no reforço da ação informativa e forma-
tiva. Reforçámos a comunicação com en-
foque nos conselhos aos jovens investi-
dores sobre os cuidados a ter no que res-
peita às fontes de informação e influência 
das redes sociais, os custos associados 
ao investimento e o risco de fraude. De-
senvolvemos ainda os meios de relacio-
namento com o público, designadamente 
através das redes sociais e dos meios pa-
ra atendimento geral.

As últimas palavras desta mensa-
gem são para reconhecer o empenho, a 
competência, a resiliência e o sentimen-
to de dever público com que os colabo-
radores da CMVM exerceram o seu talen-
to em 2021. Olhando para o futuro imedia-
to e tendo presente o plano estratégico 
2022-2024, continuaremos ativos, foca-
dos, promotores de excelência e profun-
damente comprometidos com o desen-
volvimento do mercado de capitais portu-
guês, em benefício da sociedade. l

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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2. MISSÃO,
VISÃO
E VALORES

A nossa missão é regular e supervisionar o mercado 
de instrumentos financeiros português e as entida-
des que nele operam, protegendo os investidores e 
garantindo a estabilidade, integridade e o desenvol-
vimento do mercado de capitais.

Trabalhamos para nos afirmarmos como uma refe-
rência de credibilidade e confiança na regulação e 
supervisão, atuando de forma ágil, transparente e 
eficiente, e procurando promover mudanças e ino-
vação em favor dos investidores e de um mercado 
de capitais mais desenvolvido e sustentável. 

VISÃO

MISSÃO

REFERÊNCIA DE CREDIBILIDADE 
E CONFIANÇA

NA REGULAÇÃO E SUPERVISÃO

CATALISADORA DE MUDANÇAS 
E INOVAÇÃO PARA UM MERCADO

MAIS DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

ATUAÇÃO TRANSPARENTE,
ÁGIL E EFICIENTE

PROTEÇÃO DOS INVESTIDORES

ESTABILIDADE
E INTEGRIDADE DOS MERCADOS 

FINANCEIROS

DESENVOLVIMENTO
DO MERCADO DE CAPITAIS

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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INTEGRIDADE
Pautamos a nossa conduta interna e externa por 
um comportamento equitativo, baseado em ele-
vados padrões éticos e de independência, de mo-
do a inspirar credibilidade e confiança interna e 
externa.

TRANSPARÊNCIA
Adotamos uma postura de abertura, de diálogo 
e envolvimento, fundamentada num princípio de 
prestação de contas sobre a nossa atividade. Co-
laboradores, investidores, entidades supervisio-
nadas, outras autoridades, bem como sociedade 
em geral devem ter acesso à forma como a CMVM 
trabalha, às suas políticas, prioridades, entendi-
mentos, orientações e decisões.

TEMPESTIVIDADE
Atuamos com o objetivo de tomarmos decisões 
em tempo útil que promovam a justiça e a eficácia. 
Para tal procuramos ter sempre presente o con-
texto onde nos inserimos, bem como um ajusta-
mento contínuo de procedimentos e prioridades.

RIGOR
Apostamos no conhecimento e na sistematização 
de procedimentos para efetuarmos análises rigo-
rosas que nos permitam cumprir e fazer cumprir 
a legislação baseados em decisões fundamenta-
das, consistentes e esclarecedoras.

COLABORAÇÃO
Estamos focados na construção de soluções ade-
quadas e proporcionais assentes em boa comu-
nicação, disponibilidade e partilha de informação 
entre colaboradores e com investidores, entida-
des supervisionadas, outras autoridades e a so-
ciedade em geral.

INOVAÇÃO
Procuramos soluções ajustadas aos desafios e ao 
dinamismo resultantes dos desenvolvimentos so-
ciais, financeiros e tecnológicos para dessa forma 
corresponder às necessidades do mercado e dos 
seus agentes e à exigência de uma supervisão que 
previna problemas e antecipe soluções.

VALORES

INTEGRIDADE

TRANSPARÊNCIA

TEMPESTIVIDADE

RIGOR

COLABORAÇÃO

INOVAÇÃO

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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3. ESTRATÉGIA 2022 | 2024

No início do ano, a CMVM apresentou o seu Plano Estratégico para o triénio  
2022-2024 e as atividades-chave que o suportarão em 2022. 
A Estratégia irá guiar as escolhas, decisões e ações da CMVM nos próximos três anos, 
tendo em conta o contexto pós-pandémico, fortemente marcado pelos desafios e 
oportunidades decorrentes da digitalização, da transição para uma economia mais 
sustentável e do desenvolvimento da União dos Mercados de Capitais. 
O Plano assenta em cinco estratégias.

FOMENTAR O INVESTIMENTO 
E A POUPANÇA DE LONGO PRAZO 
ATRAVÉS DO MERCADO DE CAPITAIS

A atuação da CMVM contribui para a dinamização e credibilidade 
do ecossistema de financiamento através do mercado de 
capitais e para a promoção da poupança das famílias numa ótica 
de longo prazo.

Através de um papel ativo no desenvolvimento de 
alternativas de financiamento, investimento e poupança pelos 
operadores de mercado, a CMVM contribui para a criação de 
condições que viabilizem um financiamento das empresas 
efetivo com recurso ao mercado de capitais e reforça a 
confiança das famílias no mercado como veículo de poupança 
numa ótica de longo prazo.

2.

PRIVILEGIAR O TRATAMENTO JUSTO  
DOS INVESTIDORES 

A CMVM tem a proteção do investidor no seu ADN e promove 
uma cultura de inclusão e participação consciente no mercado, 
sensibilizando para oportunidades e riscos.

Através de uma supervisão proporcional e assertiva que 
privilegia o conhecimento dos modelos de negócio, a cultura 
dos operadores e a informação prestada ao investidor, a CMVM 
promove as melhores práticas e procura identificar e mitigar 
situações de risco para o tratamento justo dos investidores. 

A CMVM procura assegurar que os investidores são dotados 
de informação clara e precisa para a tomada de decisões 
de investimento adequadas, informadas e responsáveis e 
procura interagir com os novos investidores que utilizam 
preferencialmente meios digitais.

1.

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

S

O E

ADOTAR UMA ATITUDE POSITIVA 
FACE À INOVAÇÃO FINANCEIRA 
E PROMOVER A TRANSIÇÃO 
PARA UMA ECONOMIA MAIS SUSTENTÁVEL 

A CMVM monitoriza a inovação tecnológica e valoriza abordagens 
inovadoras assegurando a proteção dos investidores e foca-
se na prestação de informação sobre a sustentabilidade dos 
produtos bem como no impacto dos fatores ambientais, sociais 
e de governo societário (ESG) nos riscos, retornos e valor dos 
investimentos.

Assumindo um papel pró-ativo, crítico e construtivo na 
promoção da inovação financeira e de melhores práticas, a CMVM 
procura acompanhar tendências, mitigar riscos e contribuir para 
uma economia e mercados digitais, eficientes e sustentáveis. 

DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO
E A CAPACIDADE DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

A CMVM adapta-se à evolução dos mercados e dos riscos 
através do recrutamento e da retenção de jovens talentos, 
da capacitação e valorização dos atuais colaboradores, e 
do desenvolvimento de um adequado sistema de gestão da 
informação. Incrementando, também, o desempenho e a 
produtividade, a CMVM procura reduzir os tempos de reação 
e decisão, sem prejudicar a qualidade e profundidade da sua 
atuação.

SIMPLIFICAR A REGULAÇÃO
E REFORÇAR A SUPERVISÃO PREVENTIVA, 
PROPORCIONAL E BASEADA NOS RISCOS

A CMVM mantém a aposta na simplificação regulatória e 
reforça a supervisão privilegiando um tratamento proporcional 
e pragmático, em função da substância dos problemas e dos 
riscos que monitoriza.

Eliminando encargos e custos regulatórios não justificados, 
a CMVM fomenta a competitividade do mercado e das entidades 
que nele operam ou pretendam operar assegurando a proteção 
do investidor. A CMVM participa no processo de convergência 
das práticas de supervisão, nomeadamente ao nível da ESMA, 
e monitoriza tendências no mercado, maximizando o uso de 
dados por forma a identificar riscos emergentes permitindo uma 
atuação preventiva.

4.

5.

3.

VER CMVM.PT
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4. CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
E ORGANOGRAMA
2021 foi um ano marcado pela mudança na liderança da CMVM. 
Gabriel Bernardino substitui Gabriela Figueiredo Dias tomando posse 
como Presidente em novembro de 2021, juntando-se a Rui Pinto
e a José Miguel Almeida no Conselho de Administração.

Gabriel Bernardino ingressou na 

CMVM a 15 de novembro de 2021 como 

Presidente. Entre 2011 e março de 2021 

foi Presidente da Autoridade Europeia 

de Supervisão dos Seguros e Pensões 

Complementares de Reforma (EIOPA)  

e Presidente rotativo do Comité conjunto 

das três Autoridades Europeias  

de Supervisão (ESAs). Iniciou a carreira 

profissional no Instituto de Seguros de 

Portugal em 1989. Tem sob  

sua responsabilidade direta as áreas 

de supervisão de emitentes, inovação, 

análise de tendências e riscos, 

comunicação, recursos humanos, 

política regulatória e conformidade. 

Presidente

GABRIEL BERNARDINO

Rui Pinto ingressou na CMVM em 2016 

vindo do regulador bancário, onde foi 

diretor adjunto do Departamento de 

Supervisão Prudencial entre 2014 e 

2016. Trabalhou no Banco de Portugal 

desde 2008, após oito anos no setor 

bancário. Tem sob sua responsabilidade 

direta as áreas de supervisão 

prudencial e autorizações, supervisão 

comportamental e do investidor e 

supervisão presencial e investigação e 

de proteção de dados.

Administrador

RUI PINTO

José Miguel Almeida assumiu funções 

no Conselho de Administração em 

2019. Integrou a CMVM em 1992, tendo 

exercido diversas funções diretivas 

ao longo dos anos. Entre julho de 

2011 e janeiro de 2019 foi assessor do 

Conselho de Administração, e desde 2017 

coordenador da área de supervisão de 

entidades. É o responsável pelas áreas 

de supervisão de auditoria, supervisão 

de mercados, jurídica, tecnologias da 

informação, segurança da informação, 

financeira, patrimonial e administrativa, 

planeamento e desenvolvimento 

organizacional.

Administrador

JOSÉ MIGUEL ALMEIDA

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Perante as novas competências e os desafios perspetivados pelo funcionamento dos mercados financeiros, procedemos  

a um ajustamento organizacional. No final de 2021 o Gabinete de Auditoria Interna (GAUDI) evoluiu para Gabinete de Controlo Interno 

(GCI), sendo aí integradas matérias relativas à segurança da informação, proteção de dados e conformidade. No início de 2022,  

a unidade responsável pela análise de riscos e acompanhamento da inovação foi reforçada, incorporando parte das responsabilidades 

do Gabinete de Estudos, e evoluindo para Departamento de Análise Estratégica, Inovação e Comunicação.

DJ
Departamento

Jurídico

DIT
Departamento
de Informação
e Tecnologia

DPA
Departamento
de Supervisão 
Prudencial e 
Autorizações

DSM
Departamento
de Supervisão
de Mercados

DRH
Departamento

de Recursos
Humanos

DPI
Departamento
de Supervisão

Presencial e de
Investigação

DE
Departamento
de Emitentes

DIPR
Departamento
Internacional
e de Política 
Regulatória

Diretor-geral

DCI
Departamento 
de Supervisão

Comportamental e do 
Investidor

DSA
Departamento
de Supervisão

de Auditoria

SCA
Secretária

do Conselho de
Administração

GCI
Gabinete

de Controlo
Interno

ACA
Assessoria

ao Conselho de
Administração

GPDO
Gabinete de

Planeamento e
Desenvolvimento

Organizacional

DFPA
Departamento

Finaceiro,
Patrimonial e

Administrativo

DAEIC
Departamento de

Análise Estratégica,
Inovação e

Comunicação

Conselho de Administração

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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5. MARCOS DO ANO

1 JAN Início da Presidência portuguesa do Conselho da União 

Europeia, na qual a CMVM teve uma participação ativa, tendo 

sido possível alcançar um acordo no Conselho da UE no dossier 

relativo ao regime-piloto para as infraestruturas de mercado 

baseadas na tecnologia de registo distribuído (DLT pilot regime).

15 JAN Divulgação das Prioridades para 2021. CMVM 

define 4 prioridades de atuação suportadas por 43 

atividades-chave, tendo em vista o cumprimento dos 

quatro objetivos propostos para 2021. Registámos uma 

taxa de execução de 82%.

10 MAI Aniversário da CMVM. O programa de iniciativas 

inclui, entre outras, uma conferência sobre o futuro 

do mercado de capitais e o lançamento de uma 

edição especial dos Cadernos do Mercado de Valores 

Mobiliários comemorativa dos 20 anos de vigência do 

Código dos Valores Mobiliários. 

29 ABR No âmbito das comemorações dos 30 anos, 

CMVM organiza seminário internacional sobre desafios 

de auditoria em parceria com o CIRSF - Centro de 

Investigação sobre Regulação e Supervisão do Sector 

Financeiro.

26 NOV Divulgação do Plano Nacional de Formação 

Financeira 2021-2025 sob o lema “Reforçar parcerias, 

apostar no digital”, no qual a CMVM trabalha em 

conjunto com a Autoridade de Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões e com o Banco de Portugal. 

16 NOV Lançamento de versões atualizadas dos simuladores 

e tabelas comparativas de custos de intermediação financeira, 

incorporando um novo simulador de obrigações em mercado 

secundário e a possibilidade de efetuar comparações entre 

intermediários financeiros ou fundos do mesmo tipo.

6 OUT Semana Mundial do Investidor (SMI), tendo como 

slogan “A informação é o seu ativo mais valioso”, contou 

com o maior número de parceiros de sempre (11 no 

total) e 18 eventos. CMVM lança brochura e vídeo sobre 

“Conselhos para Jovens Investidores”.

2 JUL  Novo IPO: entrada em mercado da Greenvolt - 

Energias Renováveis, S.A.

22 DEZ Divulgação de Circular relativa ao mercado 

de capitais e à sustentabilidade, onde se destacaram 

as novas normas a cumprir em 2022 e a abordagem de 

supervisão da CMVM.

12 DEZ Publicado o Decreto-Lei n.º 109-H/2021, que 

aprova o novo Regime das Empresas de Investimento.

Num ano em que a pandemia por covid-19 esteve ainda presente, a economia nacional 
evidenciou resiliência, com o Produto Interno Bruto (PIB) a crescer 4,9%, ligeiramente 
abaixo da média da Zona Euro (5,2%). O PSI-20 valorizou-se 13,7%, em linha com 
a tendência de ganhos dos principais índices europeus. 
O ano foi também positivo para o setor da gestão de ativos português, com o valor  
sob gestão dos fundos de investimento mobiliário nacionais a crescer 35,4%, atingindo 
os 19 859 milhões de euros no final de 2021, o valor máximo desde junho de 2008.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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15 MAR CMVM reitera alerta aos investidores sobre 

riscos digitais e publica perguntas e respostas sobre o 

tema, apoiando os investidores num contexto de maior 

digitalização na sociedade, incluindo dos serviços e 

alternativas de investimento.

2 FEV CMVM divulga modelo de relatório de informação 

não financeira visando contribuir para auxiliar os 

emitentes na divulgação da informação relativa a 

fatores ambientais, sociais e de governo societário. 

30 JUN Entrada em vigor dos novos deveres de 

reporte de informação periódica à CMVM decorrentes 

de um projeto de simplificação, iniciado em 2017, que 

permitiu uma redução de 29% dos deveres de reporte 

regular de informação à CMVM.

10 DEZ A CMVM coloca em consulta pública o projeto 

de diploma do novo Regime da Gestão de Ativos.

2 DEZ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que confirmou 

a sentença proferida pelo Tribunal da Concorrência, Regulação 

e Supervisão a 21 de julho, que condenou o auditor responsável 

pela certificação legal das contas do BES, relativas aos 

exercícios de 2012 e 2013, numa coima única de 450 mil euros.

9 NOV Aprovação do prospeto da primeira oferta 

pública de obrigações em Portugal de Sustainability 

Linked Bonds com foco em fatores sociais - “Obrigações 

Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026”.

4 E 5 NOV Conferência anual internacional da CMVM 

“Mercados de capitais globais: Compreender o futuro” 

na ocasião da 46ª reunião anual da IOSCO, com perto de 

500 participantes e mais de 40 oradores.

31 DEZ Publicada a Lei n.º 99-A/2021, que altera o 

Código dos Valores Mobiliários, o Regime Jurídico da 

Supervisão de Auditoria, o Estatuto da Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas e os Estatutos da CMVM, 

entre outra legislação.

29 DEZ Decisão condenatória proferida pela 

CMVM no processo de contraordenação relativo à 

informação prestada aos investidores no âmbito da 

oferta pública de subscrição de ações emitidas, em 

2014, pelo BES. 

25 MAI A Comissão Europeia e a CMVM divulgam 

estudo sobre literacia financeira relativa ao mercado de 

capitais em Portugal, que decorreu entre 2020 e início 

de 2021. Os resultados revelam que 28% da população 

portuguesa investe no mercado de capitais. 
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6. BALANÇO DAS
PRIORIDADES DE 2021

1. REFORÇO DA SUPERVISÃO PRUDENCIAL, 
COM ENFOQUE NA GOVERNAÇÃO

E NA IDENTIFICAÇÃO,
ANÁLISE E PREVENÇÃO DE RISCOS 

2. SIMPLIFICAÇÃO
REGULATÓRIA E PROMOÇÃO

DO DESENVOLVIMENTO
DE MERCADO

Em 2021, o foco da CMVM esteve na promoção de uma regulação mais simples,  
clara e proporcional que contribuísse para o desenvolvimento e atratividade  
do mercado de capitais nacional, tendo sempre em vista a proteção do investidor. 
Num contexto de mudança e ainda com alguma volatilidade associada  
às perspetivas de recuperação do pós-pandemia, procurámos dar respostas ágeis 

l Robustecer a supervisão prudencial,  

contribuindo para a estabilidade financeira e a 

recuperação da confiança dos investidores;

l Assegurar uma supervisão adequada  

a novos riscos e desafios;

l Oferecer melhores condições para a  

competitividade do mercado nacional através da 

implementação de novas e mais eficientes ferramentas 

de recolha, armazenamento e tratamento  

de dados e informação de supervisão, privilegiando a 

monitorização sucessiva com base no risco;

l Intensificar a articulação da nossa atuação 

com a análise de riscos conduzida no âmbito 

do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) 

e no plano europeu.

l Simplificar e tornar mais proporcional a regulação, 

minimizando a sobreposição e proliferação normativa  

no quadro legislativo e regulatório;

l Reforçar a notoriedade e credibilidade  

do mercado de capitais português como alternativa real 

para a obtenção de financiamento;

l Promover as finanças sustentáveis  

e a inovação financeira;

l Incorporar práticas de sustentabilidade  

ambiental, social e de governo na nossa gestão  

e atuação interna.

81%

90%
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3. REFORÇO DA PROTEÇÃO 
E APOIO AO INVESTIDOR

EM CONTEXTO 
DE ELEVADA INCERTEZA

l Reforçar a supervisão comportamental, procurando 

conferir maior proteção ao investidor particular;

l Zelar pela integridade e credibilidade dos mercados 

através de uma supervisão consequente,  

preventiva do risco de práticas lesivas e que assegure a 

repressão de práticas irregulares e ilícitas;

l Promover a inclusão financeira e o acesso à informação 

pelo investidor para a tomada de decisão consciente e 

responsável.

4. COOPERAÇÃO 
E MELHOR SERVIÇO 
E RELACIONAMENTO

COM PARTES INTERESSADAS

l Procurar dar respostas mais ágeis às necessidades  

do mercado e dos investidores num contexto de incerteza e 

de mudança, e reforçar os serviços prestados, através de uma 

melhor capacitação e excelência operacional;

l Fomentar maior proximidade e diálogo com os agentes  

do mercado, melhorando a compreensão do quadro regulatório 

e as decisões tomadas, reforçando a sua confiança na CMVM;

l Reforçar o compromisso, a capacitação 

e as condições de trabalho dos nossos colaboradores, 

proporcionando formação contínua e uma melhor conciliação 

entre a vida pessoal e profissional, bem como prosseguindo 

o esforço de racionalização operacional;

l Manter o nosso compromisso com o processo de convergência 

da supervisão europeia, nomeadamente através das ações 

comuns de supervisão projetadas no âmbito da Autoridade 

Europeia dos Supervisores do Mercado de Capitais (ESMA);

l Procurar que o contributo da CMVM para a Presidência 

Portuguesa da União Europeia permita alcançar soluções 

comunitárias adequadas na agenda financeira.

e tempestivas às necessidades do mercado e dos investidores. 
Nesse sentido, estabelecemos quatro prioridades para o ano de 2021, alinhadas
com as linhas de orientação estratégica definidas para o período entre 2017 
e 2021, e considerando as principais tendências e riscos que antevimos para os 
mercados nacional e internacional. A taxa de execução global no ano foi de 82%

75%

78%

VER CMVM.PT
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30 ANOS DA CMVM: O FUTURO DO MERCADO DE CAPITAIS  
E A SUA REGULAÇÃO, 11 MAIO: no dia em que se começou a escrever 

a quarta década da sua história, a CMVM juntou especialistas e 

responsáveis pelo mercado de capitais nacional numa sessão de 

reflexão sobre o futuro do mercado e da sua regulação. 

LANÇAMENTO DE UM NÚMERO ESPECIAL DOS 
CADERNOS DO MERCADO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS DEDICADO AOS 20 ANOS DO 
CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS, 

11 MAIO: contribuições de mais de quatro 

dezenas de peritos que analisam o 

caminho já percorrido em Portugal no 

financiamento da economia e os 

novos desafios que enfrentamos, 

da inovação à estabilidade 

financeira, passando 

pela agenda da 

sustentabilidade e 

a proteção do 

investidor.

REFLEXÃO SOBRE O FUTURO DOS MERCADOS
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7. COMEMORAÇÕES
DOS 30 ANOS DA CMVM
2021 deu início à quarta década na história da CMVM cujo percurso traduz o seu 
profundo compromisso com a proteção dos investidores através da regulação e 
supervisão do mercado de capitais nacional. Foram três décadas marcadas primeiro 
pela consolidação institucional, depois pelo reforço da regulação e da informação 
e apoio ao investidor e, recentemente, pela resposta a crises e aos desafios da 
simplificação e inovação financeira. Para assinalar esta ocasião, foram desenvolvidas 
iniciativas assentes em três pilares.

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


FOCO
NA INOVAÇÃO
E O INVESTIDOR

PROMOÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAIS

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
NA TRANSFORMAÇÃO DO 
SISTEMA FINANCEIRO, 18 MAIO: 
os reguladores do sistema financeiro 

(CMVM, Banco de Portugal, ASF) exploraram, 

juntamente com empreendedores e académicos, 

os impactos e oportunidades da inteligência artificial 

para o sistema financeiro.

LITERACIA SOBRE MERCADOS DE CAPITAIS EM 
PORTUGAL: DIAGNÓSTICOS E DESAFIOS, 25 MAIO: 
A CMVM apresentou e debateu os resultados de um dos mais 

completos inquéritos já realizados à literacia específica sobre o mercado 

de capitais, financiado pela Comissão Europeia.

CONFERÊNCIA ANUAL INTERNACIONAL NA OCASIÃO DA 46ª REUNIÃO ANUAL DA 
IOSCO “MERCADOS DE CAPITAIS GLOBAIS, COMPREENDER O FUTURO”, 4-5 NOVEMBRO: 
Na ocasião da conferência pública da 46ª Reunião Anual da IOSCO, a Conferência reuniu profissionais, 

decisores políticos, académicos, investidores e think tanks a nível mundial para discutir 

os principais desafios regulatórios, prioridades e oportunidades para que o setor financeiro reforce 

o seu contributo para o crescimento global e sustentável. 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE AUDITORIA ORGANIZADO EM PARCERIA COM O CIRSF 
“SUPERVISÃO DE AUDITORES: LIÇÕES APRENDIDAS COM CASOS HISTÓRICOS E O FUTURO”, 
26 ABRIL: Cinco anos após ter recebido poderes de supervisão sobre a atividade de auditoria em 

Portugal, a CMVM, em parceria com o CIRSF - Centro de Investigação sobre Regulação e Supervisão 

do Sector Financeiro, debateu os desafios que se colocam à supervisão da auditoria no contexto das 

lições aprendidas com casos reais e os desafios para o futuro. 

19 Voltar ao índice cmvm.pt
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MANUEL MONTEIRO
Diretor-Geral

E
m 2021, a supervisão intensificou 
a convergência com os demais su-
pervisores europeus, baseou-se 
ainda mais nos riscos identifica-
dos, evoluiu na qualidade do tra-
tamento e análise de informação, 
e progrediu na transmissão de ex-

petativas aos supervisionados. Atuámos alinha-
dos por princípios de foco, tempestividade e con-
sequência, tendo como pano de fundo a proteção 
dos investidores, a credibilidade do mercado e o 
reforço do nível de confiança nos seus agentes.  

Os riscos identificados, no exercício conjun-
to europeu e no plano nacional, estiveram sem-
pre associados ao planeamento e a ações concre-
tas. São disso exemplos os progressos alcançados 
na monitorização dos riscos de liquidez, de crédi-
to e de mercado ou da valorização de ativos no uni-
verso da gestão de ativos; bem como os esforços 
de supervisão de prevenção de branqueamento de 
capitais e financiamento do terrorismo nas áreas 
das transações imobiliárias, do capital de risco ou 
da contratação à distância; ou ainda a maior aten-
ção dedicada aos produtos complexos comercia-
lizados em Portugal por intermediários estrangei-
ros com recurso a meios digitais. Implementámos 
também novos procedimentos e modelos basea-
dos no risco para o tratamento de denúncias. 

A supervisão continuou a ter de se adaptar e 
desenvolver, num contexto de mudança e cres-
cente digitalização, participando ativamente no 
processo interno de profunda transformação tec-
nológica e enfrentando os desafios de novas res-
ponsabilidades como é o caso da supervisão do 

1. SUPERVISÃO
E REGULAÇÃO EM 2021

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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cumprimento de novas normas relativas à inte-
gração de fatores ambientais, sociais e de gover-
no societário ou do reforço das competências pru-
denciais, que continuaram a expandir-se em 2022, 
para abranger as empresas de investimento. Nes-
te contexto, a supervisão procurou manter um ca-
ráter inovador: o segundo ano de análise dos indi-
cadores de qualidade de auditoria ou a entrada em 
vigor dos novos deveres de reporte do projeto da 
simplificação são disso testemunhas.  

O processo europeu de convergência foi apro-
fundado e esteve bem presente ao nível das ações 
comuns de supervisão que são realizadas simul-
taneamente por várias entidades reguladoras nos 
seus mercados de atuação. A qualidade da infor-
mação sobre custos e comissões não só foi objeto 
de uma dessas ações como conduziu – por iniciati-
va própria da CMVM - à disponibilização aos inves-
tidores de novos e mais completos comparadores 
de custos no nosso site. A transparência sobre o 
valor dos produtos é, e será ainda mais, uma área 
central na proteção dos investidores e na promo-
ção da confiança nos operadores de mercado.  

Assistiu-se também a um aumento relevante 
de solicitações à supervisão prévia da CMVM, re-
flexo de um número particularmente elevado de 
pedidos de autorizações de novos veículos, opera-
ções de mercado e entidades, que resulta de um 
maior dinamismo do mercado. Não obstante, é im-
portante referir que foram melhorados os níveis de 
tempestividade alcançados em anos anteriores.  

Na frente regulatória, a abordagem da CMVM 
continuou a ser orientada por princípios de sim-
plicidade, clareza, proporcionalidade, ausência de 

implementação de restrições nacionais não neces-
sárias e foco na supervisão sucessiva. Desenvolve-
mos assim propostas de novos regimes jurídicos de 
toda a atividade de gestão de ativos, incluindo o ca-
pital de risco, e da supervisão prudencial das em-
presas de investimento, este último que procedeu 
também à transferência já em vigor das competên-
cias de supervisão prudencial para a CMVM.

Em 2021, a atividade sancionatória foi ainda 
marcada pela tramitação dos processos de maior 
complexidade do designado universo BES: em to-
dos foram já proferidas decisões condenatórias 
pela CMVM e as sete decisões judiciais dos tribu-
nais de recurso confirmaram sempre as condena-
ções – no seu conjunto, aos diferentes 18 arguidos 
condenados foram aplicadas coimas no valor glo-
bal de 12 835 000 €. Encontram-se ainda três pro-
cessos na fase judicial, um em recurso e dois em 
julgamento.  

Nos anos vindouros, prosseguirá o esforço de 
melhoria e alinhamento em torno dos princípios 
orientadores comuns que temos desenvolvido nas 
funções de regulação, de supervisão e sanciona-
tória, visando um padrão que propicie níveis ele-
vados de credibilidade do mercado de capitais na-
cional e de confiança nos serviços prestados pelos 
seus operadores, assim se garantindo que o mer-
cado possa estar ao serviço do financiamento da 
economia, das empresas e dos investidores que 
nele pretendam aplicar poupanças. l
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2. POLÍTICA REGULATÓRIA
E COOPERAÇÃO

S I M P L I F  I C A Ç Ã O

1. REVISÃO DO CÓDIGO
DE VALORES MOBILIÁRIOS

Peça fundamental para a regulação e desenvolvimento do mercado 

de capitais português, o Código foi objeto de uma revisão transver-

sal tendo em vista a redução de encargos e a introdução de mecanis-

mos de inovação aptos à promoção do mercado de capitais e ao de-

senvolvimento da economia, garantindo a proteção dos investidores 

e procurando incentivar um maior envolvimento dos acionistas na vi-

da das sociedades.

INOVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS

l Eliminação da figura da sociedade aberta 

l Regime das participações qualificadas harmonizado com o da UE 

l Clarificação das situações que originam uma OPA obrigatória 

l Redução de deveres de reporte 

l Voto plural para permitir mais financiamento sem perda de controlo

l Certificados de legitimação para facilitar participação em Assem-

bleias Gerais 

l Regime mais ágil e competitivo para ofertas concorrentes 

l Eliminação de intermediação obrigatória nas ofertas 

l Aceleração das OPAs com autorizações administrativas

l Ofertas de troca de dívida pública sem sujeição ao regime das OPAs 

l Regime claro para saídas de mercado

2. NOVO REGIME DE EMPRESAS 
DE INVESTIMENTO
(ENTRADA EM VIGOR A 1 DE FEVEREIRO DE 2022) 

Transpondo Diretivas europeias, procura o melhor compromisso entre 

a segurança jurídica, a celeridade e a previsibilidade das autorizações, 

assegurando uma sólida supervisão das empresas de investimento e 

dotando o mercado de capitais nacional de maior competitividade, pro-

porcionalidade, robustez e simplicidade.

PROPORCIONALIDADE E COMPETITIVIDADE

l Concentração da supervisão das empresas de investimento atra-

vés da transferência para a CMVM da supervisão prudencial 

l Consagração de um tipo único de empresa de investimento (e con-

sequente eliminação das anteriores tipologias autónomas) 

l Simplificação administrativa 

l Autonomização do enquadramento prudencial das empresas de 

investimento do das instituições de crédito – com exceção das 

grandes empresas de investimento ou de caráter sistémico – evi-

tando requisitos desproporcionais 

l Alinhamento do regime nacional com o regime europeu, com uma 

abordagem proporcional nomeadamente ao nível da política de re-

munerações e requisitos de organização

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Em 2021, a CMVM alterou o quadro regulatório segundo princípios de simplificação. 
Procurou minimizar a sobreposição e proliferação normativa de forma a promover a 
competitividade, atratividade e desenvolvimento do mercado, assegurando a proteção dos 
investidores e privilegiando requisitos nacionais não mais exigentes do que os europeus.

S I M P L I F  I C A Ç Ã O

3. CONSULTA SOBRE O NOVO REGIME 
DA GESTÃO DE ATIVOS 

A revisão transversal do Regime Geral dos Organismos de Investimento 

Coletivo (RGOIC) e do Regime Jurídico do Capital de Risco, Empreende-

dorismo Social e Investimento Especializados (RJCRESIE) foi norteada 

por princípios de simplificação, proporcionalidade e atualização. 

INOVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS

l Preferência à simplificação e à supervisão ex post (supervisão 

contínua das entidades já em atuação no mercado) face à supervi-

são ex ante (aquando da autorização de novas entidades)

l Delimitação do perímetro de supervisão (certas entidades deixa-

rão de poder gerir fundos de capital de risco, e eliminação da figu-

ra dos investidores em capital de risco)

l Requisitos proporcionais para as sociedades gestoras de pequena 

dimensão, nomeadamente requisitos organizacionais, autorização 

prévia simplificada, número de elementos instrutórios, análise ex 

ante da adequação dos membros dos Órgãos de Administração

l Redução dos prazos de decisão

l Uniformização do regime aplicável ao capital de risco, prevendo-

-se apenas as especificidades de regime consideradas relevantes

4. NOVO REGIME
DE SUPERVISÃO DE AUDITORIA

Este regime e o Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas  fo-

ram objeto de uma revisão transversal, tendo em vista objetivos de sim-

plificação, eficiência e redução de custos permitindo uma supervisão 

mais focada nos auditores das entidades com um maior risco sistémico, 

salvaguardando a qualidade da supervisão e a proteção dos investidores. 

EFICIÊNCIA E FOCO

l Redução do número de categorias de entidades de interesse públi-

co, permitindo uma supervisão mais focada nos auditores das en-

tidades mais complexas e com maior risco sistémico

l Atribuição à CMVM de competências de supervisão dos requisitos 

de idoneidade, qualificação e experiência profissional dos mem-

bros dos órgãos sociais e idoneidade dos sócios de SROC, incluin-

do quando não sejam ROC 

l Clarificação de definições estruturantes do sistema e do procedi-

mento de registo junto da CMVM 

l Clarificação do regime de rotação dos ROC/SROC

5. ALTERAÇÃO
AOS ESTATUTOS DA CMVM

Os Estatutos da CMVM foram revistos com o objetivo de assegurar, por 

um lado, uma maior conformidade com a alteração do regime da Lei-

-Quadro das Entidades Reguladoras e, por outro, a diversificação das 

receitas da CMVM, em linha com os modelos de financiamento vigentes 

de outros reguladores nacionais e congéneres estrangeiras. 

CONFORMIDADE E DIVERSIFICAÇÃO DE RECEITAS

l Custos associados a situações excecionais que exijam recursos 

adicionais à CMVM pela complexidade da ação de supervisão pas-

sam a poder ser suportados pelas entidades supervisionadas que 

os originam

l Sistema de Indemnização aos Investidores poderá reembolsar a 

CMVM pelos custos por esta suportados pelo seu acionamento

l A afetação parcial do produto das coimas e do benefício económi-

co apreendido nos processos de contraordenação à CMVM, permi-

tindo aliviar custos sobre o conjunto das entidades supervisiona-

das que suportam taxas de supervisão transversais

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


26

COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS | RELATÓRIO ANUAL 2021

Voltar ao índice cmvm.pt

2.1 REGULAÇÃO, COOPERAÇÃO
E REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL 

Num contexto da concretização de iniciativas pa-
ra simplificar e conferir maior proporcionalidade à 
regulação, o ano de 2021 trouxe a publicação do di-
ploma que procede à revisão do Código dos Valores 
Mobiliários, do Regime Jurídico da Supervisão de 
Auditoria e do Estatuto da Ordem dos Revisores Ofi-
ciais de Contas bem como a revisão dos Estatutos 
da CMVM. O anteprojeto foi apresentado ao Governo 
em final de 2019 pela CMVM, que depois continuou a 
acompanhar a respetiva tramitação legislativa, jun-
to do Governo e da Assembleia da República. 

Em 2021 foi ainda dada prioridade a alguns pro-
jetos regulatórios de importância estrutural para 
o mercado nacional. Com efeito, em dezembro foi 
publicado o novo Regime das Empresas de Investi-
mento (REI) que ditou a transferência de competên-
cias de supervisão prudencial sobre as empresas 
de investimento do Banco de Portugal para a CM-
VM. Com a entrada em vigor do novo regime no dia 
1 de fevereiro de 2022, a CMVM passou a ser a auto-
ridade nacional competente pela supervisão destas 
entidades, que são agentes essenciais ao funciona-
mento eficiente do mercado através da prestação 
de serviços e do exercício de atividades de inves-
timento em instrumentos financeiros. A simplifica-
ção do regime e a concentração de competências 

pretende dotar a atividade da CMVM e do mercado 
de maior eficiência e eficácia. 

Procedemos também à preparação do Regime 
da Gestão de Ativos (RGA), tendo em vista a reforma 
profunda do regime jurídico aplicável aos fundos de 
investimento, alinhada com os princípios de simpli-
ficação regulatória, proteção do investidor e incre-
mento da competitividade e eficiência do mercado 
nacional. O RGA consubstancia uma revisão trans-
versal e integrada de dois diplomas-chave, o Regi-
me geral dos organismos de investimento coletivo 
(RGOIC) e o Regime jurídico do capital de risco, do 
empreendedorismo social e do investimento espe-
cializado (RJCRESIE), assim garantindo a coerência 
das regras aplicáveis aos fundos de investimento e 
ao capital de risco e adotando critérios de propor-
cionalidade que permitam refletir especificidades 
do nosso mercado. Este projeto, que prevê a redu-
ção em cerca de 35% das normas face ao atual re-
gime (RGOIC e RJCRESIE), foi submetido a consulta 
pública em dezembro de 2021 . 

Adicionalmente, foram emitidas respostas às 
perguntas mais frequentes relativas aos quatro re-
gulamentos publicados no final de 2020 sobre o no-
vo regime dos deveres de informação periódica à 
CMVM, que entrou em vigor em 1 de julho de 20211.

TIAGO SANTOS MATIAS
Diretor do Departamento 

Internacional

e de Política Regulatória

A SIMPLIFICAÇÃO E A PROPORCIONALIDADE ESTIVERAM NA BASE DAS PRINCIPAIS
INICIATIVAS REGULATÓRIAS DE 2021, DANDO PRIORIDADE AOS PROJETOS 
REGULATÓRIOS DE IMPORTÂNCIA ESTRUTURAL PARA O MERCADO DE CAPITAIS 
NACIONAL. O ANO FICOU AINDA MARCADO PELA PROMOÇÃO DE UMA AÇÃO 
COORDENADA NA AVALIAÇÃO E RESPOSTA REGULATÓRIA DOS RISCOS 
RELACIONADOS COM A INTEGRIDADE E O BOM FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS.

redução das normas com 

o novo projeto de Regime

de Gestão de Ativos face ao atual 

regime (RGOIC e RJCRESIE)

58
respostas a solicitações 

em matéria de 

cooperação institucional 

e internacional

35%

1 Consulta Pública n.º 2/2021 (disponível em https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Paginas/cons_pub_2_2021.aspx?v=).

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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2 Investment Management Standing Committee da ESMA.

3 Tais como a União dos Mercados de Capitais, o Pacote de Financiamento Digital e a Estratégia da UE para os investidores não profissionais.

4 Committee of European Auditing Oversight Bodies.

COOPERAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
INTERNACIONAL

O acompanhamento da evolução dos mercados em 
contexto pandémico, marcado por uma grande vo-
latilidade e incerteza, tornou a articulação e ação 
coordenada, em matéria de avaliação dos riscos re-
lacionados com a integridade e bom funcionamento 
dos mercados financeiros e estabilidade financeira, 
essenciais para a efetividade e sucesso da resposta 
regulatória e de supervisão. 

A ação concertada entre autoridades nacionais 
e supranacionais, na identificação destes riscos e na 
preparação das respostas regulatórias, em ambien-
tes globalizados e fortemente interligados, é igual-
mente chave para evitar a fragmentação do merca-
do. Assistiu-se à consolidação do Heatmap da ESMA 
para a convergência da supervisão, identificando ris-
cos comuns com impacto na proteção do investidor 
e integridade dos mercados e permitindo uma visão 
integrada dos mesmos. No contexto do IMSC2, con-
tribuímos ativamente para a revisão dos regulamen-
tos sobre fundos do mercado monetário (MMF) e fun-
dos europeus de investimento a longo prazo (ELTIF).

Foram anunciados os resultados da ação co-
mum de supervisão da ESMA sobre a gestão do ris-
co de liquidez nos organismos de investimento co-
letivo em valores mobiliários (OICVM), bem como 
sobre as regras de governo de produto. Por fim, fo-
ram desenvolvidos trabalhos na ESMA de reconhe-
cimento das contrapartes centrais (CCPs), designa-

damente as do Reino Unido, na sequência do Brexit 
e tendo em conta a importância sistémica destas 
estruturas para os mercados financeiros.

Uma parte relevante da atividade de super-
visão da CMVM depende, também, da articulação 
e cooperação internacional. Em 2021 registámos 
79 pedidos de informação solicitados a congéne-
res internacionais e 58 respostas dadas a solici-
tações em matéria de cooperação institucional e  
internacional.

Os pacotes regulatórios em negociação no âm-
bito da UE3 implicaram um envolvimento acrescido 
da CMVM durante a Presidência Portuguesa da UE 
com destaque para os Regulamentos sobre Merca-
dos de Criptoativos (MiCA), Resiliência Operacional 
Digital (DORA) e o relativo ao Regime-piloto para as 
estruturas de mercado baseadas na tecnologia de 
registo distribuído (DLT Pilot Regime), este último 
fechado na Presidência Portuguesa.

A participação no CEAOB4 permitiu o intercâm-
bio de melhores práticas no domínio do controlo 
de qualidade de auditoria. Destaca-se o papel ativo 
da CMVM na elaboração de duas guidelines sobre o 
processo de seleção dos auditores e o envolvimen-
to do auditor no processo de implementação do Eu-
ropean Single Electronic Format (ESEF).

O trabalho regulatório, articulado ao nível do 
CNSF, visou preparar projetos de atos de execução 
nacionais, com vista a implementar legislação eu-
ropeia, nomeadamente, em matéria de empresas 
de investimento e obrigações cobertas. l 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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3. SUPERVISÃO
E AÇÃO SANCIONATÓRIA

REGISTO
DE ENTIDADES

SUPERVISÃO
DA INTERMEDIAÇÃO

FINANCEIRA
E DA GESTÃO

DE ATIVOS

SUPERVISÃO
DE MERCADOS 

SUPERVISÃO
DE EMITENTES 

SUPERVISÃO
DE AUDITORES

INVESTIGAÇÃO COOPERAÇÃO ATIVIDADE
SANCIONATÓRIA

Na CMVM supervisionamos 

a conduta dos intermediários 

financeiros que comercializam 

instrumentos financeiros junto 

dos investidores e somos 

também responsáveis pela 

supervisão da atuação e 

robustez financeira das 

empresas de investimento e 

sociedades gestoras de fundos 

de investimento,  detetando, 

analisando e mitigando riscos 

para a proteção do investidor e a 

integridade do mercado.

SABIA QUE?

Em 2021 o valor sob gestão 

dos fundos de investimento 

mobiliário aumentou 

cerca 35% para 19 859 milhões 

de euros, o valor máximo 

verificado desde junho de 2008. 

Este foi também o ano 

em que foi aprovada a 

concentração (implementada 

em 2022) da supervisão 

prudencial de todas as empresas 

de investimento na CMVM.

O registo de novas entidades 

é a primeira etapa de 

supervisão prudencial da 

CMVM. No momento do registo, 

verificamos se as entidades 

cumprem todos os requisitos 

para operar em Portugal  

e fazemos a primeira análise 

da qualidade de informação 

prestada ao mercado.  

O número de entidades 

registadas é também um 

termómetro do dinamismo do 

mercado de capitais.

SABIA QUE?

Em 2021, registámos 83 fundos 

de capital de risco, o que 

ultrapassa a soma dos registos 

dos dois anos anteriores.

Garantimos que as ofertas 

publicas de ações, obrigações e 

outros títulos cumprem todos os 

requisitos legais, em particular de 

informação ao investidor.

Além disso supervisionamos 

a qualidade da informação 

– incluindo cada vez mais a 

informação sobre fatores de 

sustentabilidade e compete-nos 

também garantir o cumprimento 

de regras de governo societário, 

como os limiares mínimos de 

representatividade de género.

SABIA QUE?

A CMVM pode, por vezes, 

substituir-se aos emitentes 

quando entende que há 

informação em falta no mercado. 

Foi o que fizemos, por exemplo, 

no caso de um grande clube 

de futebol em 2021, quando 

emitimos informação sobre 

situações que poderiam afetar 

o seu governo societário e 

suspendemos a negociação nas 

primeiras horas da manhã para 

que os investidores pudessem 

absorver a informação. 

Na CMVM supervisionamos o 

funcionamento dos mercados 

de capitais em Portugal, 

nomeadamente a negociação nos 

mercados regulamentados 

e nas plataformas de negociação, 

analisando operações suspeitas 

de manipulação ou abuso de 

mercado que possam constituir 

uma vantagem injustificada 

no mercado.

SABIA QUE?

Para além da Euronext Lisbon, 

supervisionamos a Euronext 

Securities Porto, a OMIP e a 

OMIClear e somo responsáveis, 

a par com a ERSE (Entidade 

Reguladora dos Serviços 

Energéticos), e com os 

reguladores espanhóis CNMV 

(Comisión de lo Mercado de 

Valores Mobiliarios) e CNMC 

(Comisión Nacional de lo Mercado 

y la Competencia) pelo Mercado 

Ibérico de Eletricidade (Mibel). 

Em 2021, as ocorrências registadas 

em mercado que exigiram 

a nossa atenção aumentaram de 

526 em 2020 para 592.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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REGISTO
DE ENTIDADES

SUPERVISÃO
DA INTERMEDIAÇÃO

FINANCEIRA
E DA GESTÃO

DE ATIVOS

SUPERVISÃO
DE MERCADOS 

SUPERVISÃO
DE EMITENTES 

SUPERVISÃO
DE AUDITORES

INVESTIGAÇÃO COOPERAÇÃO ATIVIDADE
SANCIONATÓRIA

Para proteger os investidores, 

as nossas equipas de 

investigação apuram indícios 

de crimes contra o mercado, de 

incumprimentos em matéria de 

prevenção de branqueamento 

de capitais e financiamento 

do terrorismo, ou de exercício 

não autorizado de atividades 

sujeitas a autorização ou registo 

junto da CMVM. 

SABIA QUE?

Entre 2011 e 2021,  

remetemos 50 comunicações 

ao Ministério Público, com 

apenas 8 a serem arquivadas 

na fase de inquérito (16%).  

Em 2021, analisámos  

46 situações de entidades 

não habilitadas a exercer, 

publicitar ou promover em 

Portugal atividades sujeitas 

a autorização. 

Exercemos a supervisão sobre 

as sociedades de revisores 

oficiais de contas e os auditores 

que operem em Portugal, 

certificando-nos que cumprem 

as melhores práticas e regras 

de auditoria. Ao todo são 1378 

entidades.

SABIA QUE?

Em 2021, encerrámos 

as ações de supervisão 

urgentes remanescentes 

que foram iniciadas em 2020 

no seguimento das notícias 

veiculadas nos meios de 

comunicação social sobre 

o caso “Luanda Leaks”, 

totalizando: 9 auditores, 

10 ações de supervisão, 27 

entidades auditadas e 84 

dossiês de auditoria.

Nos casos em que se 

comprovam as infrações na 

esfera da supervisão da CMVM, 

compete-nos aplicar coimas 

e sanções ou remeter por 

esses elementos para outras 

autoridades por exemplo

o Ministério Público em caso

de indícios de fraude. 

SABIA QUE?

2021 ficou marcado pela 

tramitação dos processos 

de maior complexidade 

do designado universo BES, 

sendo que em todos 

foram já proferidas decisões 

condenatórias pela 

CMVM e as sete decisões 

judiciais dos tribunais de 

recurso confirmaram sempre 

as condenações da CMVM.

A ação concertada entre 

autoridades nacionais e 

supranacionais na identificação 

e avaliação dos riscos 

relacionados com a integridade 

e bom funcionamento dos 

mercados e com a estabilidade 

financeira é essencial para 

a efetividade e sucesso da 

resposta regulatória e de 

supervisão. 

SABIA QUE?

Em 2021, como resultado do 

aumento das reclamações  

e denúncias de investidores  

de retalho residentes em 

Portugal contra entidades 

registadas no Chipre que 

atuam ou oferecem produtos 

complexos (PRIIPs)  

em Portugal, em cooperação  

e por iniciativa da CMVM,  

a autoridade cipriota,  

a CySEC, divulgou junto destas 

entidades as regras que devem 

cumprir caso pretendam atuar 

em Portugal. 

Entre as nossas competências, encontram-se o registo de entidades
e a sua supervisão, a investigação e a atividade sancionatória.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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3.1 SUPERVISÃO DE EMITENTES

O contexto pandémico acarretou necessidades de 
financiamento excecionais que, em diversos casos, 
foram colmatadas por recurso pelos Emitentes ao 
mercado de capitais. Os 21 prospetos aprovados em 
2021 representam um aumento de 75% face ao pe-
ríodo pré-pandemia (12 prospetos em 2019) e de 40% 
relativamente ao ano anterior (15 em 2020). Para es-
te maior dinamismo contribuíram também:

l a disponibilização do “Prospeto UE Recupera-
ção”, um formato abreviado para emissão de 
ações em contexto de crise, que sustentou três 
operações de aumento de capital (Sonae Indús-
tria, Ibersol e Mota-Engil);

l a entrada em mercado regulamentado de um no-
vo emitente de ações, com prospeto aprovado pe-
la CMVM (Greenvolt – Energias Renováveis, S.A.);

l o aumento das emissões de dívida com prospe-
to de admissão à negociação (44%, de 9 pros-
petos aprovados em 2020 para 13 em 2021); e

l a manutenção do compromisso da CMVM com a 
tempestividade na aprovação de prospetos, in-
cluindo no contexto de operações de titulariza-
ção (média de reação de 4,6 dias úteis para pri-
meiras versões de prospetos e adendas e 2 dias 
úteis para versões subsequentes).

Em paralelo, e para além da resposta às necessi-
dades de financiamento em mercado, aprofundámos 
a supervisão em áreas de risco e de elevada criticida-
de, com decisões relevantes ao nível da correção de 
informação financeira divulgada ao mercado, e com 

supervisões consequentes no contexto de matérias 
fundamentais como o governo das sociedades. 

Atendendo ao interesse crescente dos investi-
dores no modo como os Emitentes incorporam fa-
tores ambientais, sociais e de governo societário 
(ESG) na sua atividade e nos instrumentos através 
dos quais se financiam, promovemos um acompa-
nhamento próximo desta tendência e focámos a 
atenção na qualidade dos relatórios de sustentabili-
dade e da documentação referente a ofertas ou ad-
missões de instrumentos financeiros ligados a ele-
mentos ESG. Foi ainda promovido um acompanha-
mento do regime de representação equilibrada de 
género, que contribuiu para uma progressiva ate-
nuação das desigualdades que este visa combater.

Por fim, a afirmação do mercado de capitais 
como solução para o financiamento das empresas 
e desenvolvimento da economia conheceu um no-
vo impulso ao nível da regulação com a revisão do 
Código dos Valores Mobiliários, com alterações mui-
to significativas na área dos Emitentes, orientadas 
por propósitos de simplificação e transparência há 
muito desejados pelos agentes económicos. O ali-
nhamento com as regras comunitárias, a criação de 
mecanismos que permitem dar resposta ao receio 
de perda de controlo pelos empresários, a definição 
de regras claras para a saída de mercado e a revisão 
abrangente do regime das ofertas públicas, a par da 
promoção de uma intervenção ativa dos acionistas 
na vida das sociedades, constituem algumas das 
medidas que contribuirão para o desenvolvimento 
do mercado de capitais português. l

JULIANO FERREIRA
Diretor do Departamento  

de Emitentes

A CMVM PROMOVEU A RESPOSTA TEMPESTIVA ÀS NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO  
EM MERCADO, BEM COMO O APROFUNDAMENTO DA SUPERVISÃO EM ÁREAS DE RISCO  
E DE ELEVADA CRITICIDADE E A SIMPLIFICAÇÃO REGULATÓRIA.

21
prospetos aprovados 

12
ações de supervisão

de informação financeira 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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3.2 SUPERVISÃO DE MERCADOS

Em 2021 prosseguimos com a deteção e análise 
de potenciais operações indiciadoras de abuso 
de mercado e análise de operações suspeitas re-
metidas à CMVM. Desenvolvemos um modelo de 
risco que as classifica, segundo o seu grau de re-
levância, permitindo-nos priorizar aquelas que 
apresentam risco elevado de consubstanciarem 
práticas de abuso de mercado ou de informação 
privilegiada. 

Num contexto no qual os mercados conti-
nuaram a ser impactados pela pandemia, regis-
támos um aumento de situações potencialmente 
anómalas, de 526 em 2020 para 592 em 2021. O nú-
mero de operações suspeitas comunicadas tam-
bém aumentou, em cerca de 28%, destacando-se 
o aumento das comunicações com origem em in-
termediários financeiros nacionais e com tipo de 
suspeita associada de manipulação de mercado. A 
não renovação pela ESMA da medida de emergên-
cia Covid que previa a redução de 0,2% para 0,1% 
do limiar de comunicação às autoridades compe-
tentes das posições líquidas curtas resultou na re-
dução do número de comunicados sobre posições 
líquidas curtas, de 1031 em 2020 para 541 em 2021. 
Desenvolvemos uma abordagem mais incisiva à 
supervisão prudencial das estruturas de mercado, 
como forma de efetuar um acompanhamento e in-
tervenção mais tempestivos.

No campo da atividade das contrapartes cen-
trais (OMIClear) foi publicado o Regulamento Euro-
peu que irá governar o regime de recuperação e re-
solução destas estruturas de mercado e que do-

ta a CMVM da responsabilidade pela supervisão de 
eventuais planos de recuperação. Merecem nota os 
desenvolvimentos registados ao nível do processo 
de registo de uma nova atividade pela OMIClear que 
poderá vir a constituir uma linha de negócio inova-
dora no espaço europeu. Finalmente, destacamos 
a implementação da designada Disciplina da Liqui-
dação, que visa reduzir as falhas de liquidação que 
ainda se registam nos mercados europeus, com im-
pacto direto na Interbolsa.

A volatilidade dos preços da energia na nego-
ciação de derivados sobre eletricidade e gás do 
OMIP, contribuiu para a mais do que duplicação do 
valor transacionado em contratos sobre eletricida-
de (para 5,8 mil milhões de euros). O impacto foi ain-
da sentido na atividade da OMIClear, onde monitori-
zámos a evolução das margens e colateral aportado 
pelos membros e monitorizámos o grau de resiliên-
cia do modelo de risco desta CCP.

No segundo semestre presidimos ao Colé-
gio de Reguladores Euronext, tendo sido acom-
panhados, entre outros, projetos em que o Gru-
po Euronext está envolvido e que afetam a globa-
lidade dos mercados que gere, nomeadamente, 
a aquisição da Bolsa Italiana que será integra-
da progressivamente, e a migração do seu cen-
tro global de dados do Reino Unido para Itália, que 
ocorrerá em 2022. l

JOSÉ MANUEL BARROS
Diretor do Departamento  

de Supervisão de Mercados

DESTACA-SE EM 2021 UM NOVO MODELO DE RISCO QUE REFORÇOU A SUPERVISÃO
DE ABUSOS DE MERCADO E UMA SUPERVISÃO PRUDENCIAL DAS ESTRUTURAS
DE MERCADO MAIS INCISIVA NUM CONTEXTO DE VOLATILIDADE.

592
ocorrências registadas 

+28%
das operações suspeitas 

comunicadas

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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3.3 SUPERVISÃO COMPORTAMENTAL

A supervisão comportamental continuou a ser 
marcada por um contexto de intensificação do uso 
de canais digitais. Com 74 ações de supervisão de 
intermediação financeira iniciadas em 2021 por 
meios remotos, concentrámos a nossa ação nas 
atividades de intermediação financeira dirigidas a 
investidores não profissionais, incluindo supervi-
sões de seguimento após reclamações ou comuni-
cações de investidores. 

Assim, focámo-nos na comercialização de ins-
trumentos financeiros, próprios ou de terceiros, 
incluindo por canais à distância e/ou de natureza 
transfronteiriça. Foram desenvolvidas várias ações 
de supervisão temáticas em matéria de deveres de 
informação de produto e avaliação do caráter ade-
quado das operações ao investidor, bem como de 
regras de governo de produto, e demos particular 
atenção às práticas de comissionamento e rendibi-
lidade líquida de comissões e encargos, seja de fun-
dos de investimento ou de obrigações emitidas e 
colocadas em ofertas públicas de subscrição. 

Entre as ações de supervisão realizadas, des-
tacamos: 
l Monitorização do cumprimento de regras na 

colocação e comercialização de PRIIPs, assim 
como das medidas de intervenção na negocia-
ção de Contracts for Differences – CFDs;

l 2 ações de supervisão comuns temáticas 
(CSA) promovidas pela ESMA sobre Governo 
de Produto e Comissões e Custos em Organis-
mos de Investimento Coletivo.

Demos ainda seguimento às ações comuns 
realizadas em 2019 e 2020 sobre avaliação do ca-
ráter adequado das operações aos conhecimentos 
e experiência e à situação financeira e objetivos 
de investimento dos investidores. A este respeito 
a CMVM emitiu uma Circular aos seus supervisio-
nados com a identificação de más práticas iden-
tificadas, para que sejam evitadas pelos mesmos. 

Tendo em conta a supervisão baseada no ris-
co, o cumprimento das regras de avaliação do ca-
rater adequado (suitability) foi também verificado 
em ações de supervisão adicionais com foco na 
atividade de gestão de carteiras, de comercializa-
ção e/ou de corretagem de várias entidades. l

MARIA JOÃO TEIXEIRA
Diretora do Departamento  

de Supervisão Comportamental  

e do Investidor

2021 FICOU MARCADO POR UMA SUPERVISÃO COM FOCO NOS RISCOS DECORRENTES
DAS TENDÊNCIAS DE RECURSO A MEIOS DIGITAIS NO INVESTIMENTO
E EM MATÉRIA DE DEVERES DE INFORMAÇÃO DE PRODUTO, BEM COMO DE AVALIAÇÃO 
DO CARÁTER ADEQUADO DAS OPERAÇÕES AO INVESTIDOR

74
ações de supervisão de 

intermediação financeira 

iniciadas por meios remotos

Participação em 

2 ações
de supervisão comuns temáticas 

promovidas pela ESMA

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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3.4 SUPERVISÃO PRUDENCIAL  
E REGISTO DE NOVAS ENTIDADES 

Na atividade de supervisão prudencial, continuá-
mos a reforçar a supervisão baseada nos dados re-
cebidos e na identificação de riscos, o que nos le-
vou, por exemplo, no caso dos fundos de investi-
mento, a um controlo mais detalhado dos riscos de 
liquidez ou, nos casos das entidades gestoras, ao 
foco no controlo de requisitos de fundos próprios. 

Relativamente à atividade dos fundos de in-
vestimento e gestão individual de carteiras, ava-
liámos as medidas tomadas pelas entidades ges-
toras no seguimento das recomendações emitidas 
pela CMVM em 2020 relativamente a melhorias a 
introduzir nos mecanismos de gestão de liquidez. 
Neste âmbito, destaca-se uma evolução positiva 
verificada em 2021 nos sistemas de gestão do ris-
co de liquidez na maioria das entidades gestoras 
de fundos abertos, incluindo na realização de tes-
tes de esforço, havendo ainda aspetos a melhorar 
e que continuaremos a acompanhar. 

Mantivemos ainda uma monitorização contí-

nua dos níveis de riscos de mercado, de liquidez e 
de crédito, bem como do cumprimento dos limites 
legais de natureza prudencial dos fundos de inves-
timento, tendo-se concluído por uma redução sig-
nificativa do nível de incumprimentos no ano. Con-
siderando a sua relevância no ecossistema eco-
nómico e financeiro nacional, aprofundámos a 
análise à valorização de imóveis integrantes das 
carteiras dos fundos de investimento imobiliário.

Em relação às entidades gestoras, na monito-
rização dos requisitos prudenciais em matéria de 
fundos próprios, incluem-se o reforço da análise 
do modelo de negócio do programa de atividades 
e do plano de viabilidade económica e financeira 
para as entidades numa situação patrimonial mais 
debilitada, o que permitiu uma diminuição signifi-
cativa dos níveis de incumprimento. 

No âmbito da apreciação da adequação dos 
membros propostos para órgãos sociais ou titu-
lares de participação qualificada, no momento da 

CARLA RODRIGUES MÃE
Diretora do Departamento  

de Supervisão Prudencial  

e Autorizações

A SUPERVISÃO PRUDENCIAL EM 2021 PROCUROU DAR CONTINUIDADE AO REFORÇO  
DA SUPERVISÃO BASEADA NOS DADOS E NA IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS, O QUE EXPLICOU  
O FOCO NA SUPERVISÃO DA GESTÃO DE LIQUIDEZ, NO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS  
DE FUNDOS PRÓPRIOS, OU NA EXPOSIÇÃO AO MERCADO IMOBILIÁRIO. POR SUA VEZ,  
O TRABALHO DESENVOLVIDO NO ÂMBITO DO REGISTO DE NOVAS ENTIDADES TEVE 
EM VISTA A PROMOÇÃO DE UMA SUPERVISÃO TEMPESTIVA E PROPORCIONAL 
QUE GARANTA A PROTEÇÃO DO INVESTIDOR, COMEÇANDO LOGO PELO QUE RESPEITA 
À QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS.  

267
ações de supervisão 

iniciadas

213
ações de supervisão 

concluídas 

129
novas entidades e veículos 

autorizados e 84 Peritos 

Avaliadores de Imóveis (PAI)

6,6
dias úteis em média para efetuar 

todas as reações necessárias

nos processos autorizativos

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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autorização inicial e durante todo o período do res-
petivo mandato ou detenção da participação, as-
sim como dos responsáveis pelas funções-chave, 
foram realizadas (i) análises aprofundadas sobre a 
adequação das pessoas nomeadas para funções 
de presidência executiva ou responsáveis pelo 
controlo de cumprimento, resultando, nalguns ca-
sos, em apreciações negativas ou emissão de re-
comendações, e (ii) entrevistas a responsáveis 
pela função de controlo de cumprimento no mo-
mento da sua saída para apresentação das razões 
subjacentes a essa decisão e a aspetos relaciona-
dos com o exercício das suas funções. 

Por último, monitorizámos os relatórios de au-
toavaliação dos sistemas de governo e controlo in-
terno remetidos à CMVM, destacando-se entre os 
resultados a necessidade de revisão da opinião emi-
tida pelo órgão de fiscalização de duas entidades. 

REGISTO DE NOVAS ENTIDADES 

Um dos termómetros do dinamismo do mercado 
de capitais é a atividade de registo de novas enti-
dades. Por esse indicador, 2021 foi um ano flores-
cente em Portugal. Ao todo registámos ou autori-
zámos 23 entidades e 106 veículos de investimen-
to (num total de 129, o que traduz um aumento de 
63% face aos 79 contabilizados em 2020 - que re-
sultaram de 12 entidades e 67 veículos. A estes nú-
meros acresce o registo de 84 novos peritos ava-
liadores de imóveis, mais 27 peritos ou 47% que os 
registados de 2020. 

Na supervisão dos registos é fundamental ga-
rantir uma atuação tempestiva, previsível, disponí-
vel e proporcional, não descurando a importância, 
para a proteção do investidor e a integridade do mer-

cado da qualidade da informação contida nos docu-
mentos constitutivos dos fundos de investimento. 

Assim, no que se refere às principais métricas 
relacionadas com a nossa tempestividade e previ-
sibilidade, apesar do elevado volume e crescimen-
to de procedimentos administrativos, foi possível:
l efetuar em cerca de 6,6 dias úteis (em média) 

todas as reações (mesmo as iniciais) necessá-
rias no decorrer dos respetivos processos au-
torizativos (5,8 dias úteis em 2020); 

l antecipar em cerca de 46% (o que compara 
com uma redução de 35% verificada em 2020) 
o prazo previsto legalmente para a sua con-
clusão, que culmina com o envio da respetiva 
notificação de decisão; 

l no que respeita às entidades autorizadas/re-
gistadas, demorar cerca de 2 meses (49 dias 
úteis, registando-se uma melhoria face aos 59 
dias úteis em 2020) na análise dos documen-
tos submetidos (versões iniciais e subsequen-
tes)5 e garantir um total de cerca de 102 dias 
úteis de duração total6 (em 2020 e 2021);

l na autorização e registo de veículos de inves-
timento, estes indicadores ascenderam a cer-
ca de um mês (25 dias úteis, o que compara 
com 20 dias úteis em 2020) e um pouco menos 
de 2 meses (42 dias úteis em 2021 e 35 dias 
úteis em 2020), respetivamente. 
Assinalamos, por fim, que foram disponibiliza-

dos no site da CMVM atualizações dos dossiês es-
pecificamente relativos ao pedido de autorização 
e registo de novas entidades e veículos de inves-
timento. Este recurso permitiu uma melhoria dos 
registos na primeira submissão, não tendo, con-
tudo, sido registada qualquer primeira submissão 
completa. l

5 Valor apurado entre a data de deliberação pela CMVM e a data de submissão do pedido inicial, excluindo os períodos em que se aguardava o envio de informação 

complementar ou atualizada por parte do requerente.

6 Valor apurado entre a data de deliberação pela CMVM e a data de submissão do pedido inicial.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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3.5 SUPERVISÃO PRESENCIAL
E INVESTIGAÇÃO 

46
situações analisadas de entidades 

não habilitadas a exercer, 

publicitar ou promover atividades 

sujeitas a autorização

Resposta a 17 

pedidos de informação 

no contexto 

internacional

Em 2021 continuámos com especial foco no exercí-
cio não autorizado de atividades financeiras e a fe-
nómenos de natureza fraudulenta associados. 

Neste contexto, destacamos: 
l análise de 46 situações de entidades não ha-

bilitadas a exercer, publicitar ou promover em 
Portugal atividades sujeitas a autorização, das 
quais resultaram 19 comunicados sobre a au-
sência de habilitação, 8 solicitações de altera-
ções a websites, 10 trocas de informações com 
congéneres e 5 comunicações às autoridades 
competentes, por não ser possível excluir situa-
ções relacionadas com atividades criminosas; 

l ações de supervisão presencial junto de 7 enti-
dades, incluindo a verificação do cumprimento 
de deveres em matéria de adequação no âmbi-
to da atividade de gestão de carteiras por conta 
de outrem, a comercialização de instrumentos 
financeiros (CFDs) e deveres aplicáveis nas ati-
vidades de receção, transmissão e execução de 
ordens. Em resultado destas ações de supervi-
são foi revogada a autorização e cancelado o re-
gisto junto da CMVM de uma das entidades; 

l ações de supervisão presencial junto de 2 en-
tidades com foco na tomada de decisões de in-
vestimento e cumprimento dos deveres em ma-
téria de conflitos de interesses na atividade de 
gestão de carteiras por conta de outrem e cum-
primento dos princípios aplicáveis no âmbito da 
subcontratação da atividade de gestão de OIC. 
Contribuímos ainda para a aprovação da Lei que 

dotou a CMVM do poder para determinar o bloqueio 
do acesso, a partir de Portugal, a websites ou a re-
moção de conteúdos em situações potenciais de 
promoção ou prestação de serviços por entidades 
não habilitadas. 

Na cooperação internacional respondemos a 17 
pedidos de informação e efetuámos 12 pedidos de 
assistência. Ao nível nacional, assistiu-se a um in-
cremento de solicitações das autoridades judiciá-
rias, com resposta a 24 pedidos (16 em 2020). Con-
tinuámos a cooperar com o Ministério Público no 
âmbito de processos-crime com origem em comu-
nicações da CMVM sobre crimes contra o mercado – 
em 2021, o Ministério Público proferiu, na fase de in-
quérito, duas decisões de acusação em dois proces-
sos com origem em comunicações da CMVM.

Concluímos igualmente análises de identifica-
ção da origem de fundos movimentados em opera-
ções realizadas no nosso mercado, num total de 6 
processos, um dos quais decorrente de um exercí-
cio internacional. No final do ano, tínhamos em cur-
so 11 processos de investigação por indícios de abuso 
de mercado: 3 relativos a indícios de manipulação de 
mercado e 8 por suspeitas de abuso de informação. 

Na vertente preventiva do abuso de mercado, 
fizemos o seguimento de ações de supervisão rea-
lizadas em 2020 junto de dois intermediários finan-
ceiros, verificando o cumprimento das recomenda-
ções emitidas, designadamente na implementação 
de sistemas de deteção e análise de potenciais si-
tuações de abuso de mercado. l

SANDRA LAGE
Diretora Interina do Departamento 

de Supervisão Presencial e de 

Investigação

O EXERCÍCIO NÃO AUTORIZADO DE ATIVIDADES SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO OU REGISTO 
NA CMVM E AS SITUAÇÕES DE POTENCIAIS FRAUDES QUE DAÍ DECORREM FOI 
UM DOS PRINCIPAIS FOCOS DA INVESTIGAÇÃO EM 2021, SEMPRE VISANDO UMA AÇÃO 
CÉLERE E PREVENTIVA COM RELEVANTE COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL. 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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3.6 SUPERVISÃO DE AUDITORIA 

O ano de 2021 foi marcado por ações de supervisão 
específicas decorrentes de circunstâncias observa-
das no mercado e da situação pandémica. Na ativi-
dade de supervisão aos auditores, destacam-se:

l o encerramento das ações de supervisão ur-
gentes remanescentes que foram iniciadas em 
2020 (no total, 10 ações de supervisão, 9 audito-
res, 84 dossiês de auditoria e 27 entidades au-
ditadas) no seguimento das notícias veiculadas 
nos meios de comunicação social sobre o caso 
“Luanda Leaks”. Estas supervisões revelaram, 
entre outras, irregularidades relacionadas com 
incumprimentos de deveres dos auditores em 
sede de prevenção do branqueamento de capi-
tais e financiamento do terrorismo;

l na atividade de supervisão aos auditores, des-
tacam-se a abertura de 11 ações de supervi-
são presencial e 143 ações de supervisão con-
tínua e o encerramento de 10 ações de supervi-
são presencial (iniciadas em ciclos anteriores) 
e 108 ações de supervisão contínua. Os princi-
pais resultados destas ações são apresentados 
no relatório com os resultados globais do siste-
ma de controlo de qualidade sobre a atividade 
de auditoria relativo ao ciclo 2020/20217,  des-
tacando-se a identificação de 93 irregularida-
des nas ações de supervisão presenciais, sobre 
as quais foram emitidas recomendações e em 

alguns casos o mérito contraordenacional está 
em avaliação.
No âmbito das medidas de reforço da qualidade 

da auditoria, destaca-se: 

l a publicação da versão atualizada do Guia de Apli-
cação de Indicadores de Qualidade da Auditoria, 
no seguimento da análise dos dados recebidos 
das seis maiores firmas de auditoria em Portugal, 
com referência ao exercício de 2019. Desta análi-
se resultou a identificação de tendências e indí-
cios úteis para o processo de supervisão;

l a introdução de medidas de simplificação e efi-
ciência como instrumentos de gradação de ir-
regularidades para um maior foco nas situa-
ções de risco elevado e uma resposta mais ade-
quada às diferentes situações;

l a emissão de recomendações de auditoria rela-
cionadas com a valorização de ativos financeiros 
e não financeiros ao justo valor e boas práticas no 
processo de seleção dos auditores de EIP.

Por último, o seminário internacional sobre au-
ditoria, organizado em parceria com o CIRSF - Cen-
tro de Investigação sobre Regulação e Supervisão do 
Sector Financeiro, juntou especialistas, decisores, 
reguladores e representantes da indústria para de-
bater a “Supervisão de auditores numa encruzilhada: 
lições aprendidas com casos históricos e o futuro”. l

TIAGO FERREIRA
Diretor do Departamento  

de Supervisão e Auditoria

A SUPERVISÃO DE AUDITORIA TEVE UM ANO MARCADO PELA CONCLUSÃO 
DAS AÇÕES DE SUPERVISÃO ASSOCIADAS AO “LUANDA LEAKS”, POR AÇÕES 
ESPECÍFICAS DECORRENTES DO CONTEXTO DE MERCADO EM SITUAÇÃO PANDÉMICA, 
E PELO FOCO EM MEDIDAS DE SIMPLIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA. 

10
ações de supervisão 

presenciais concluídas 

143
ações de supervisão 

contínua iniciadas

7 Disponível em www.CMVM.pt publica resultados globais do sistema de controlo de qualidade da auditoria no ciclo 2020/2021

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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3.7 PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE 
CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

Em 2021 a nossa atividade de prevenção do bran-
queamento de capitais e financiamento do terroris-
mo (BCFT) focou-se nas transações imobiliárias no 
âmbito da gestão de fundos de investimento imobi-
liários, na contratação à distância e capital de ris-
co, áreas de risco identificadas na Avaliação Nacio-
nal de Riscos. Ao longo do ano realizámos 68 ações 
de supervisão para aferição do cumprimento dos 
deveres preventivos, 28 no âmbito de processos au-
torizativos e 25 relativas a auditores. Merece realce 
uma supervisão presencial na área do capital de ris-
co que abrangeu 10 entidades.

Foram identificadas vulnerabilidades quanto ao 
cumprimento do dever de identificação e diligência, 
em especial em situações de risco potencialmente 
acrescido – como sejam situações de cidadãos es-
trangeiros, de países terceiros, que beneficiam dos 
programas de autorização de residência para ati-
vidade de investimento (golden visa), situações de 
contratação à distância, ou procedimentos comple-
mentares relacionados com a origem dos fundos. 
Quanto ao dever de exame, verificou-se a necessi-
dade de melhoria dos procedimentos de registo e 

documentação das análises, para clientes e contra-
partes, incluindo as situações em que não resulte 
comunicação de operação suspeita.

A emissão de orientações teve especial rele-
vância fruto da entrada em vigor do regulamento 
que instituiu o dever de reporte anual de informação 
à CMVM8. Neste âmbito, foram publicadas respostas 
a perguntas frequentes e promovidas, em conjunto 
com a OROC9, sessões de esclarecimentos junto dos 
auditores. Divulgámos também as orientações da 
EBA10 em matéria de fatores de risco BCFT, os resul-
tados dos Plenários do GAFI/FATF11 quanto à atua-
lização de jurisdições de risco acrescido, e realizá-
mos uma sessão para apresentação dos principais 
desenvolvimentos no contexto regulatório europeu, 
nomeadamente os decorrentes de um pacote da Co-
missão Europeia.

Efetuámos 10 comunicações de operações sus-
peitas de BCFT ao Ministério Público e à Unidade de 
Informação Financeira. 

Na vertente sancionatória, foram iniciados 3 
processos de contraordenação por violação de de-
veres preventivos e concluídos 2 processos. l

SANDRA LAGE
Diretora interina do 

Departamento de Supervisão 

Presencial e de Investigação

2021 FICOU MARCADO PELO ENFOQUE REFORÇADO NO TEMA DA PREVENÇÃO DO 
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, NOMEADAMENTE 
ATRAVÉS DO REFORÇO DA COOPERAÇÃO COM AS AUTORIDADES COMPETENTES.

28
ações de supervisão relativas

à verificação do cumprimento

de deveres preventivos de BCFT no 

âmbito de processos autorizativos 

40
ações de supervisão 

junto de entidades 

obrigadas  

8 Regulamento da CMVM n.º 2/2020

9 Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

10 European Banking Authority, com competências de supervisão do BCFT no sistema financeiro europeu, desde janeiro de 2020

11 Grupo de Ação Financeira Internacional / Financial Action Task Force

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


39

COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS | RELATÓRIO ANUAL 2021

Voltar ao índice cmvm.pt

3.8 ATIVIDADE SANCIONATÓRIA

A atividade sancionatória da CMVM em 2021 foi mar-
cada pela conclusão da fase administrativa de pro-
cessos de contraordenação resultantes de casos 
graves ocorridos, nos últimos anos, no mercado de 
capitais português. 

Em janeiro, a CMVM proferiu decisão num pro-
cesso relacionado com a disponibilização por parte 
do Banco Espírito Santo, S.A. (BES), das denomina-
das «Séries Comerciais» e «Operações Sobre Títu-
los» e com a prestação pelo BES, do serviço de ges-
tão de carteiras, tendo condenado o Arguido pela 
violação, nomeadamente, do dever de prestar infor-
mação com qualidade aos clientes ou das regras so-
bre conflitos de interesses. Em junho, a CMVM pro-
feriu decisão em processo relacionado com a co-
mercialização, pelo BES, de papel comercial emitido 
pela ESI e pela Rio Forte, tendo condenado o inter-
mediário financeiro responsável pela comerciali-
zação, seis dos seus administradores e o interme-
diário financeiro que atuou como líder e agente pa-
gador da oferta12, pela violação do dever de prestar 
informação com qualidade aos clientes e das regras 
sobre conflitos de interesses. Finalmente, em de-
zembro, a CMVM proferiu decisão em processo re-
lacionado com a oferta pública de subscrição de 
ações emitidas pelo BES em 2014, tendo condenado 
o emitente e cinco dos seus administradores13 pe-

la violação do dever de prestar informação de quali-
dade no prospeto e do dever de publicação de aden-
da ao prospeto.

Em 2021 foram proferidas importantes deci-
sões judiciais em processos de contraordenação. O 
Tribunal da Concorrência, da Regulação e Supervi-
são (TCRS) condenou o auditor das contas consoli-
dadas e individuais do BES relativas aos exercícios 
de 2012 e 2013 bem como das contas do 1.º semestre 
de 2013, numa coima de 450 mil euros, pela violação 
de normas de auditoria e pela prestação de informa-
ção falsa ao supervisor, decisão que o Tribunal da 
Relação de Lisboa confirmou. Estas duas decisões 
judiciais constituem um marco na supervisão públi-
ca da atividade de auditoria, tendo o TCRS sublinha-
do que os auditores estão sujeitos “ao escrutínio (pú-
blico) do cumprimento” das normas técnicas da ativi-
dade de auditoria.

Em termos globais, no quadro da atividade san-
cionatória, a CMVM proferiu decisões condenatórias 
em 31 processos de contraordenação, com desta-
que para os relacionados com os deveres dos inter-
mediários financeiros (10 processos) e a atividade 
dos auditores (9 processos). Foram aplicadas 38 coi-
mas, num montante total de 11 565 mil euros. No fi-
nal de 2021 encontravam-se pendentes na fase ad-
ministrativa 71 processos de contraordenação. l

TIAGO MARQUES
Diretor do Departamento 

Jurídico

2021 FOI UM ANO DE DESTAQUE PARA A ATIVIDADE SANCIONATÓRIA, 
COM A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DE ELEVADA COMPLEXIDADE 
NO CONTEXTO DO MERCADO DO CAPITAIS NACIONAL. 

31
processos 

de contraordenação

38
coimas aplicadas 

nos processos decididos

12 A decisão foi impugnada por 7 dos 8 arguidos condenados pela CMVM. O TCRS confirmou integramente a decisão quanto a um dos arguidos, confirmou parcialmente a 

decisão quanto a quatro dos arguidos e absolveu dois dos arguidos.

13 A decisão foi impugnada por 5 dos 6 arguidos condenados pela CMVM, decorrendo agora o prazo para o envio do processo ao TCRS.

Decisões condenatórias em

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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4. APOIO, CAPACITAÇÃO
E RELAÇÃO 
COM O INVESTIDOR

Em 2021 verificou-se um crescente recurso a canais digitais 

em contexto de pandemia e assistiu-se à entrada de novos 

investidores no mercado de capitais, com destaque para 

investidores jovens e menos experientes. No âmbito do apoio 

ao investidor, a CMVM procurou alertar para os cuidados a ter 

no que respeita às fontes de informação e influência das redes 

sociais, ao comissionamento e risco de fraude.

PROMOVER 
A LITERACIA 
FINANCEIRA

10 200 alunos

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO
Semana da Formação Financeira/GMW

54 candidaturas

PROJETO “TODOS CONTAM”
9.ª Edição Concurso Todos Contam

10 000 alunos
82 escolas

6 dias
11 parceiros

4 500 participantes diretos
5 600 visualizações Youtube SMI

25 223 visualizações do site SMI
18 iniciativas

1+1 brochura e vídeo

94 000 impressões Linkedin
2 900 impressões Facebook
11 000 impressões Twitter

SEMANA
MUNDIAL

DO INVESTIDOR

AÇÕES DE 
FORMAÇÃO

PNFF

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Da missão de capacitação e relação com o investidor levada a cabo pela CMVM, 
destacamos a nossa atuação na promoção da literacia financeira e no apoio ao investidor. 
O teor das reclamações e dos pedidos de informação reflete as tendências do mercado. 
2021 ficou marcado pela entrada de novos investidores no mercado de capitais e pela 
continuação da trajetória crescente do recurso a meios digitais. A CMVM reforçou as 
iniciativas focadas nos cuidados a ter no que toca a fontes de informação e ao risco de 
fraude; e procurou dotar os investidores de meios para a tomada de decisões adequadas 
e informadas, como são exemplo os simuladores de custos e comissões. 

RECLAMAÇÕES RECEBIDAS
POR ASSUNTO

TOTAL DE RECLAMAÇÕES
RECEBIDAS POR ENTIDADE

A análise das reclamações recebidas 

evidenciou a importância do foco 

na transparência da informação 

sobre os custos para o investidor. 

Nesse sentido relançámos, no nosso 

website, simuladores de custos

e comissões com melhorias e novas 

funcionalidades, entre elas: 

l Possibilidade de comparação 

entre intermediários financeiros 

l Novo simulador de custos 

relativos à negociação de obrigações 

em mercado secundário

RESPOSTAS
ÀS QUESTÕES E
RECLAMAÇÕES

APOIAR
O INVESTIDOR

DISPONIBILIZAÇÃO
DE FERRAMENTAS 

DE APOIO AO
INVESTIDOR

2021

2020

2019

2018

2017

334

422

401

462

1 384

Execução
de Ordens 31,1%

Comissões / Encargos / 
/ Cláusulas Contratuais 22,8%

Gestão de carteiras / 
/ Consultoria 0,3%

Subscrição
não autorizada 0,6%

Outros Motivos 15%

Custódia / Juros / Dividendos 8,4%

Qualidade da Informação
Prestada / 
/ Adequação 21,9%

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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4.1 RECLAMAÇÕES
E APOIO AO INVESTIDOR

Em resultado da digitalização e do crescente re-
curso a canais digitais em contexto de pandemia, 
continuou a assistir-se à entrada de novos inves-
tidores no mercado de capitais, incluindo investi-
dores jovens e menos experientes. Nesse sentido, 
e no âmbito do apoio ao investidor, a CMVM produ-
ziu uma brochura de conselhos aos jovens investi-
dores que procura alertar para os cuidados a ter no 
que respeita às fontes de informação e influência 
das redes sociais, ao comissionamento e risco de 
fraude. Este tema foi também foco da conferência 
promovida pela CMVM na Semana Mundial do Inves-
tidor 2021.

No que toca ao tratamento de reclamações e 
pedidos de informação de investidores, a CMVM re-
cebeu 334 reclamações (94% das quais contra in-
termediários financeiros e sociedades gestoras de 
organismos de investimento coletivo), menos 21% 
do que em 2020, o que poderá resultar de menor vo-
latilidade nos mercados financeiros.

Os instrumentos financeiros que motivaram 
mais reclamações, tal como em 2020, foram as 
ações (45%) seguidas dos fundos de investimento 
(20%) e as obrigações (10%), representando os pro-
dutos complexos um peso reduzido (5%). Como te-
ma referido nas reclamações recebidas em 2021 
destaca-se a execução de ordens (31% dos casos), 

as comissões cobradas (23%) e a qualidade da infor-
mação e adequação das operações (22%). 

Por seu lado, os pedidos de informação e de-
núncias registaram um acréscimo face a 2020, sen-
do respetivamente superiores em 50% (3568 pe-
didos) e 130% (361 denúncias). O prazo mediano de 
resposta aos pedidos de informação foi de nove 
dias (inferior ao compromisso da CMVM de 15 dias). 
Após os pedidos de informação sobre certidões de 
valores mobiliários, que lideram tradicionalmente o 
ranking temático, seguiram-se os pedidos de infor-
mação sobre a atuação de entidades não autoriza-
das a prestar serviços de intermediação financeira 
(12% dos pedidos). 

Em 2021 foi concluída a análise de 370 recla-
mações, registando-se um prazo mediano de trata-
mento de 49 dias. Das reclamações concluídas, 55% 
são desfavoráveis ao investidor, sendo que 33% fo-
ram favoráveis ao investidor e atendidas pelo pres-
tador do serviço e a favor do cliente14.

Em 2021 foi relançado o simulador de custos e 
comissões atendendo à relevância do tema das co-
missões para o investidor como é refletido no teor 
das reclamações. O novo simulador permite, por 
exemplo, comparar os custos praticados pelas vá-
rias entidades na execução de ordens sobre ações, 
obrigações e fundos de investimento. l

PROMOVEMOS A TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO PRESTADA AOS INVESTIDORES PARA 
OS APOIAR NUM CONTEXTO DE CRESCENTE DIGITALIZAÇÃO E INFLUÊNCIA DAS REDES 
SOCIAIS, EVIDENCIANDO TEMAS COMO O COMISSIONAMENTO E O RISCO DE FRAUDE.

370
reclamações concluídas 

3 568
pedidos de informação

14 As restantes reclamações dizem respeito a reclamações não admitidas já que não reuniam requisitos previstos legalmente ou porque versavam sobre matéria que não se 

encontra sujeita à supervisão da CMVM (9%), a reclamações com desistência por parte do reclamante (2%) e a reclamações em que a CMVM respondeu ao teor das mesmas 

com um esclarecimento (1%).

MARIA JOÃO TEIXEIRA
Diretora do Departamento  

de Supervisão Comportamental  

e do Investidor

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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4.2 LITERACIA FINANCEIRA

A CMVM esteve fortemente empenhada em aprofun-
dar o seu conhecimento do perfil do investidor no 
mercado de capitais português, bem como a estra-
tégia e atividades por estes desenvolvidas.

Para esse fim, foi realizado o inquérito de litera-
cia financeira desenvolvido com o suporte da Dire-
ção-Geral do Apoio às Reformas Estruturais da Co-
missão Europeia. O inquérito teve como foco a lite-
racia financeira e a identificação de oportunidades 
de melhoria, bem como traçar um retrato mais com-
pleto do investidor no mercado de capitais portu-
guês. 

A CMVM participou também no inquérito à lite-
racia financeira da população portuguesa, realizado 
pelo Conselho Nacional de Supervisores Financei-
ros, no âmbito do exercício internacional promovi-
do pela OCDE/INFE.

Com base no diagnóstico e recomendações re-
sultantes destes estudos, a que se juntou a evidên-
cia15 em alguns mercados de uma crescente apetên-
cia dos investidores, sobretudo dos mais jovens, na 
subscrição de produtos financeiros, a CMVM inten-
sificou a sua ação informativa e formativa, ajustan-
do os conteúdos programáticos e adotando aborda-
gens inovadoras, alicerçadas em ferramentas mais 
atuais e interativas. No contexto do Plano Nacional 

de Formação Financeira (PNFF), os planos de aula e 
sessões formativas integraram os temas da digitali-
zação, dos criptoativos e a prevenção da fraude.

Como iniciativas relevantes de reforço da co-
municação junto do investidor, destacamos a Sema-
na Mundial do Investidor (SMI) e a Semana da Forma-
ção Financeira desenvolvida pelo PNFF. No âmbito 
da SMI, que a CMVM coordenou pelo 5º ano consecu-
tivo, focámo-nos no apoio e informação aos jovens 
e explorámos os desafios colocados pelas redes so-
ciais – que é exemplo a produção da brochura e ví-
deo “Conselhos para os Jovens Investidores”, divul-
gada em diversos canais de comunicação. 

Paralelamente, ao longo do ano foram concluí-
das mais de 35 ações de formação para mais de 30 
mil destinatários, muitas realizadas com recurso à 
plataforma de e-learning “Todos Contam” e outros 
meios de formação à distância, incluindo as desen-
volvidas com os parceiros no âmbito do PNFF. 

No panorama internacional destaca-se a parti-
cipação ativa da CMVM nos trabalhos da Comissão 
Europeia na preparação do Referencial de Forma-
ção Financeira para a população adulta, bem como 
a participação nos principais fóruns internacionais 
que se dedicam à literacia financeira, IOSCO, ESMA 
e OCDE, nomeadamente. l

MARIA IGREJA
Assessora do Conselho  

de Administração

O FOCO DA CMVM ESTEVE NO 
APROFUNDAMENTO DO CONHECIMENTO 
DO PERFIL DO INVESTIDOR NO 
MERCADO NACIONAL E NA AVALIAÇÃO 
DA SUA ESTRATÉGIA E ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS NESTE ÂMBITO.

15 No inquérito à literacia financeira da população realizado em 2020 cerca de 30% dos entrevistados disseram ser investidores (contra 4% no inquérito implementado em 2015)

MARIA JOÃO TEIXEIRA
Diretora do Departamento

de Supervisão Comportamental 

e do Investidor

35
ações de formação para mais 

de 30 mil destinatários 

5º ANO
consecutivo na Semana 

Mundial do Investidor

Conclusão de Participação pelo

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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5. TENDÊNCIAS, RISCOS
E RELACIONAMENTO
EXTERNO
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2021, ainda marcado pelo contexto pandémico, evidenciou a resiliência dos 
mercados e da economia, com o início da recuperação económica a par de um 
ainda elevado grau de incerteza e de uma significativa exuberância em diversos 
segmentos dos mercados financeiros. A aceleração da digitalização no setor 
financeiro continuou a ser uma das principais tendências pelo seu potencial papel 
disruptivo e pelos riscos e oportunidades que acarreta.

A rentabilidade observada no índice 

bolsista nacional e nos índices das 

maiores empresas europeias e 

americanas mostra uma tendência de 

recuperação, decorrente também das 

políticas monetárias acomodatícias e 

da resiliência das economias.   

A CMVM promove o relacionamento 

com as suas partes interessadas, 

ouvindo-as e comunicando com elas 

de forma útil e tempestiva como base 

para o cumprimento da sua missão 

de desenvolvimento de mercado e 

proteção do investidor. 

O mercado de ativos sustentáveis 

continua a crescer a um ritmo 

significativo. O acesso a informação 

fiável e completa sobre a integração 

efetiva dos fatores ESG é essencial para 

fomentar a credibilidade dos agentes e do 

mercado e a confiança dos investidores.  

O investimento em criptoativos é uma 

tendência decorrente da digitalização. 

A elevada volatilidade deste tipo de 

ativos e ausência de regulação e 

supervisão resulta em riscos para a 

estabilidade financeira e de fraude e 

manipulação de mercado.

2021 ficou marcado pela gestão do 

contexto pandémico através dos 

planos de vacinação e dos  planos de 

recuperação das economias a par da 

procura de respostas a problemas 

incontornáveis como as alterações 

climáticas. 
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5.1 RISCOS MACROFINANCEIROS
E INOVAÇÃO 

Entrámos em 2021 a destacar os riscos de crédito e 
de correções abruptas no mercado. Ao longo do ano, 
que continuou a ser marcado pela pandemia de co-
vid-19, o peso relativo do risco de crédito diminuiu, 
à medida que o início da recuperação económica se 
foi afirmando e os efeitos mais severos da pandemia 
foram sendo mitigados pelo avanço dos programas 
de vacinação e pelo concomitante levantamento 
de restrições à atividade. Não obstante, a incerteza 
permaneceu elevada em função da necessária rea-
ção a novas vagas e variantes do vírus e continuou 
a assistir-se a uma significativa exuberância em di-
versos segmentos dos mercados financeiros. 

Adicionalmente, adensou-se a preocupação de 
que a inflação se viesse a situar em valores mais ele-
vados do que os anteriormente estimados, e que a 
subida dos preços possa vir a revelar-se mais du-
radoura. A confirmação destes cenários, ainda que 
em diferentes graus nas diferentes regiões, reduziu 
a margem para os bancos centrais manterem, nos 
mesmo termos, as políticas monetárias expansio-
nistas, o que, em conjugação com as reduções dos 

respetivos programas de compras de ativos já pla-
neadas, aumentou o risco de correções abruptas 
dos preços dos ativos financeiros – tendo-se de res-
to verificado movimentos significativos em alguns 
segmentos de mercado no início de 2022. 

O nosso trabalho de identificação de riscos 
traduziu-se assim num acompanhamento próximo 
das principais tendências e desequilíbrios, um tra-
balho que continuou a beneficiar da presença da 
CMVM em diversos grupos internacionais, em par-
ticular da ESMA e da IOSCO, bem como, no plano 
nacional, no âmbito do CNSF. Os trabalhos desen-
volvidos nestes grupos procuraram retirar lições e 
consequências da turbulência observada durante a 
pandemia, merecendo nota a crescente importân-
cia que atribuímos à caracterização dos potenciais 
impactos na estabilidade financeira de atividades 
de intermediação financeira – tema que continua a 
estar presente nas análises de risco e nas agendas 
regulatórias um pouco por todo o mundo. O conhe-
cimento do mercado nacional e dos seus riscos be-
neficiou ainda de reuniões bianuais com um grupo 

RUI PERES JORGE
Diretor do Departamento 

de Análise Estratégica, 

Inovação e Comunicação

NUM ANO MARCADO PELO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO ECONÓMICA, MAS AINDA COM UM GRAU 
DE INCERTEZA CONSIDERÁVEL, A CMVM CONTINUOU O SEU TRABALHO DE IDENTIFICAÇÃO 
DE RISCOS BASEADO NUM ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS E POTENCIAIS 
DESEQUILÍBRIOS. A ACELERAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO NO SETOR FINANCEIRO MERECEU 
A NOSSA ESPECIAL ATENÇÃO E, NESTE CONTEXTO, CONTINUÁMOS A APOIAR OS INOVADORES 
E PROTEGER OS INVESTIDORES, ESTUDANDO E CARACTERIZANDO AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS 
DE INOVAÇÃO FINANCEIRA E ALERTANDO PARA OS RISCOS QUE DELAS DECORREM.

25
reuniões com grupo de 

economistas da indústria e 

da academia e associações 

representativas do 

mercado

13
reuniões com ESMA, IOSCO 

e CNSF

29
candidaturas ao Portugal 

Finlab, 9 delas analisadas 

14
reuniões no âmbito do 

Comité de Inovação 

Financeira da ESMA (FISC) 

e do Fórum Europeu de 

Facilitadores de Inovação 

(EFIF)

Participação em 

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


47

COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS | RELATÓRIO ANUAL 2021

Voltar ao índice cmvm.pt

de economistas da indústria e da academia, bem 
como com um painel de associações representa-
tivas do mercado (Ver Relacionamento com partes 
interessadas).

O Risk Outlook da CMVM para 2022, publicado 
já no início do ano, delineou os principais riscos pa-
ra os investidores, para a atividade do mercado na-
cional e para o cumprimento da missão e eficácia 
da CMVM. Nele elegemos como principais ameaças 
o risco de mercado; os riscos associados à digitali-
zação, em especial os relacionados com a ciberse-
gurança; e os riscos associados às externalidades 
negativas que a atividade humana tem no ambien-
te, na sociedade e na governação das empresas (ris-
cos ESG). O exercício antecedeu o eclodir do confli-
to armado entre a Rússia e a Ucrânia, o qual exacer-
bou estas ameaças. 

DIGITALIZAÇÃO E INOVAÇÃO 

A aceleração da digitalização continua a marcar for-
temente o setor financeiro. No final de 2021 era pos-
sível contabilizar cerca de 16 mil criptoativos a ní-
vel mundial, com uma capitalização conjunta de 2,6 
biliões de euros e revelando elevada volatilidade. O 
mais conhecido, a bitcoin, viu, por exemplo, o seu 
preço flutuar entre cerca de 25 mil euros e 58 mil eu-
ros. Aos eventuais riscos que daqui decorrem para 
a estabilidade financeira e investidores, juntam-se 
casos de fraudes e publicidade enganosa.    

Além disso, é crescente o interesse institucio-
nal pelos criptoativos, pelo potencial disruptivo das 
tecnologias de registo distribuído e pelo desenvol-
vimento de aplicações de inteligência artificial que 
conseguem tomar decisões de negociação, aconse-
lhar opções de investimento ou facilitar a recolha, 
reporte e tratamento em larga escala de informa-
ção. Estas aplicações, como todas as outras, podem 
desafiar a proteção dos investidores e a adequada 
salvaguarda de dados pessoais.

Perante estes e outros desafios, na CMVM te-

mos vindo a trilhar um caminho de estudo e carac-
terização da inovação financeira, procurando apoiar 
os inovadores e proteger os investidores. Da nossa 
atuação em 2021, merece destaque o apoio a em-
preendedores por via direta e principalmente atra-
vés do Portugal Finlab, o canal de relacionamento 
criado pela ASF, Banco de Portugal e CMVM para cla-
rificações regulatórias. Na 3.ª edição contámos com 
29 candidaturas, das quais 9 foram selecionadas pa-
ra uma avaliação detalhada, que cobriram temas tão 
diversos como criptoativos e finanças sustentáveis.

Temos também vindo a acompanhar a iniciati-
va governamental que passou a permitir a criação 
de Zonas Livres Tecnológicas (ambientes que faci-
litam, em contexto controlado, a experimentação 
de novas ideias e modelos de negócio) e a partici-
par no Fórum Europeu de Facilitadores de Inova-
ção, onde contribuímos para o relatório conjunto 
das Autoridades Europeias de Supervisão de res-
posta ao Call for Advice on Digital Finance da Co-
missão Europeia. 

Adicionalmente, contribuímos para os traba-
lhos da Presidência Portuguesa da União Europeia 
que, entre outros resultados, assegurou um acordo 
do Conselho da União Europeia relativamente ao re-
gime-piloto para as estruturas de mercado basea-
das na tecnologia de registo distribuído. E participá-
mos ativamente nos trabalhos do CNSF e do Comité 
de Inovação Financeira da ESMA, tendo-se destaca-
do em ambos os fora as temáticas da inteligência ar-
tificial, dos criptoativos e da RegTech/SupTech.

Em todas as frentes, temos sempre presente o 
interesse dos investidores no acesso a novos e me-
lhores serviços e produtos, o que justifica que te-
nhamos também reforçado a comunicação e ações 
de divulgação sobre riscos digitais e cuidados que 
os investidores devem ter na sua relação com o 
mercado de capitais. É neste esforço que se inse-
re o “CMVM Inov”, o programa de inovação da CMVM 
lançado já em 2022, que estruturará e potenciará a 
nossa abordagem à inovação. l
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O mercado de ativos sustentáveis continua a crescer 
a forte ritmo, estimando-se que no final de 2021, o vo-
lume de ativos sustentáveis nos fundos europeus as-
cende-se a cerca de 1,5 biliões de euros. A CMVM está 
comprometida e atribui uma importância estratégica 
à criação de condições favoráveis para potenciar um 
mercado credível e dinâmico de financiamento sus-
tentável em Portugal. Nessa medida, o apoio e a ve-
rificação das práticas de prestação de informação ao 
mercado para que os investidores tenham acesso a 
informação completa, consistente e de qualidade é 
crucial para a credibilidade dos agentes e do merca-
do e para a confiança dos investidores. 

Em 2021, desenvolvemos as seguintes iniciati-
vas em matéria de sustentabilidade: 
l modelo de relatório para reporte da informação 

não financeira pelas sociedades emitentes de 
valores mobiliários admitidos à negociação em 
mercado regulamentado, que resultou do traba-
lho desenvolvido no decurso de 2020. O mode-
lo visa apoiar os emitentes no cumprimento dos 
deveres legais e obter maior uniformidade na in-
formação divulgada. Em 2021, 27% das entida-
des supervisionadas sujeitas a esses deveres 
aderiram ao modelo desenvolvido pela CMVM; 

l comunicação sobre os requisitos de informação 
e de organização em matéria de sustentabilidade 
e a abordagem de supervisão da CMVM. Procu-
rou-se alertar as entidades supervisionadas para 
as normas que serão aplicáveis em 2022 e confe-
rir transparência e clareza ao tipo de abordagem 

do supervisor e às suas áreas de foco prioritário;
l colaboração próxima com as associações re-

presentativas da indústria e entidades supervi-
sionadas para uma melhor perceção das dificul-
dades que enfrentam e da forma como estão a 
incorporar os riscos e os fatores ESG na sua or-
ganização e modelos de negócio.  Tais contribu-
tos são essenciais para a abordagem pragmática 
e construtiva de supervisão visada pela CMVM;

l partilha de informação com os outros superviso-
res do CNSF, permitindo-lhes ter uma visão mais 
abrangente das oportunidades e desafios nesta 
matéria em todo o sistema financeiro nacional; 

l participação ativa nos grupos da ESMA e da 
IOSCO dedicados à sustentabilidade.  A atua-
ção concertada dos reguladores para alcançar 
a convergência de supervisão na interpretação 
e aplicação do novo quadro legal europeu, mini-
mizar a fragmentação entre mercados e alcan-
çar uma maior harmonização a nível interna-
cional em matéria de sustentabilidade assume 
uma importância estratégica. A CMVM contri-
buiu, norteada por princípios de maior simplici-
dade, clareza e proporcionalidade, para a elabo-
ração de propostas legislativas e no debate para 
a adoção de entendimentos e orientações co-
muns a nível europeu. Adicionalmente, colabo-
rou nos trabalhos realizados a nível da IOSCO, vi-
sando, nomeadamente, a melhoria de práticas e 
divulgação de informação relativas à sustenta-
bilidade na área da gestão de ativos. l

RITA OLIVEIRA PINTO
Assessora do Conselho  

de Administração

NO PLANO DAS FINANÇAS SUSTENTÁVEIS, A CMVM DEU CONTINUIDADE AO COMPROMISSO
DE APOIAR E SUPERVISIONAR AS PRÁTICAS DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE FINANÇAS 
SUSTENTÁVEIS ASSEGURANDO A CREDIBILIDADE DOS AGENTES E DO MERCADO, ESSENCIAIS 
PARA UM MERCADO DINÂMICO E CREDÍVEL DE FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL EM PORTUGAL.

27%
das entidades supervisionadas 

aderiram ao modelo de relatório 

para reporte de informação não 

financeira desenvolvido pela CMVM

1,5
biliões de euros sob gestão 

de fundos ESG na Europa

5.2 FINANÇAS SUSTENTÁVEIS

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


49

COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS | RELATÓRIO ANUAL 2021

Voltar ao índice cmvm.pt

5.3 RELACIONAMENTO COM PARTES 
INTERESSADAS E COMUNICAÇÃO

A missão da CMVM assenta na promoção e desenvol-
vimento do mercado e na proteção dos investidores. 
Como tal, é essencial reforçar de forma contínua o 
relacionamento com todas as partes interessadas 
da CMVM, ouvindo-as e comunicando com elas de 
forma útil e tempestiva. 

Face à crescente digitalização do setor finan-
ceiro e à entrada de novos investidores no mercado, 
focámos a nossa estratégia de comunicação e rela-
cionamento com as partes interessadas na preven-
ção e divulgação de informação sobre os riscos as-
sociados às novas tendências de mercado, no apoio 
ao investidor através de iniciativas de literacia fi-
nanceira, em iniciativas de explicação de alterações 
regulatórias visando a adoção de melhores práticas 
e em reuniões de avaliação de tendências e riscos 
com peritos e  representantes de mercado. 

Neste contexto, ouvimos, em 23 encontros 
realizados, associações representativas de merca-
do (AEM, APAF, APB, APCRI, APFIPP, ASAVAL, APS, 
DECO, Euronext, OROC e Portugal Fintech) e um 
conjunto de especialistas sobre os principais ris-
cos que identificaram para o mercado. Esta inte-
ração permitiu-nos melhorar a nossa perceção de 
riscos, com o intuito de adequar da melhor forma a 
nossa atuação ao contexto atual do mercado e dos 
seus agentes.

Organizámos ainda cerca de 25 eventos e en-
contros externos onde se incluem duas conferên-
cias internacionais, uma sobre desafios de auditoria 
com peritos internacionais e a outra, a nossa confe-

rência anual, sobre o potencial contributo do merca-
do de capitais para a retoma. Esta última, que fechou 
as celebrações dos 30 anos da CMVM na ocasião da 
46ª Reunião Anual da IOSCO, juntou em Lisboa cer-
ca de 500 participantes desde peritos a indústria, in-
vestidores e associações de todo o mundo.

Atendendo à tendência de entrada de novos in-
vestidores no mercado, mais jovens e menos expe-
rientes, e de forma a apoiá-los da melhor forma, pro-
curámos reforçar a nossa atuação no âmbito da pro-
moção de literacia financeira. Aqui, e no âmbito da 
5ª edição da Semana Mundial do Investidor, que te-
ve em 2021 o maior número de parceiros de sempre 
(11), 18 eventos e 4.500 participantes, implementá-
mos uma campanha de aconselhamento para jovens 
investidores na qual foram publicadas uma brochu-
ra, uma animação e uma série de cinco vídeos, em 
parceria com a RTP. 

Destacamos ainda a resposta da CMVM à im-
prensa, com a produção de mais de uma centena 
de respostas a jornalistas e 170 comunicados, ten-
do a CMVM sido referenciada 9.055 vezes na impren-
sa. A presença nas redes sociais foi reforçada com 
o crescimento de 37% no número de seguidores no 
Twitter para perto de mil contas e o aumento de 17% 
no número de seguidores em LinkedIn, para perto de 
24 mil contas, e, por fim o nosso site, um dos princi-
pais pontos de contacto com os investidores e ou-
tras partes interessadas registou 757 mil visitantes 
e um aumento de 3% no número de visualizações de 
páginas, ultrapassando os seis milhões. l

RUI PERES JORGE
Diretor do Departamento 

de Análise Estratégica, 

Inovação e Comunicação

A PROXIMIDADE E COMUNICAÇÃO COM AS PARTES INTERESSADAS ASSUMIU, EM CONTEXTO 
PANDÉMICO, UM PAPEL ESPECIALMENTE IMPORTANTE. NESSE SENTIDO, COMUNICÁMOS
COM O OBJETIVO, NÃO SÓ DE INFORMAR E APOIAR COM RIGOR E TEMPESTIVIDADE, MAS TAMBÉM 
PROCURANDO PERCEBER O IMPACTO DA CONJUNTURA NO MERCADO E NOS INVESTIDORES.

24 000
seguidores em LinkedIn

Mais de

100
respostas a jornalistas e 170 comunicados 

Mais de
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6. RECURSOS
E ORGANIZAÇÃO
O reforço e melhoria dos serviços prestados pela CMVM passaram também, em 2021, 
pela capacitação dos seus recursos humanos e pela modernização digital.
Nesse sentido, a aposta no reforço da formação foi um dos focos de 2021, procurando 
dotar os profissionais da CMVM de ferramentas e conhecimentos necessários para 
dar resposta às atuais características da sua área de atuação, a par da continuação do 
esforço de modernização digital, respondendo à necessidade de introdução de novas 
tecnologias, decorrentes do cumprimento de obrigações regulamentares e da evolução 
do mercado de capitais e dos serviços disponibilizados pela CMVM.

221

10%
FORMAÇÃO

INTERNA

A CMVM preconiza a capacidade interna 
dos seus colaboradores como fonte 
de conhecimento e coloca-os como 
ponto de partida para a disseminação 
de experiência e conhecimento pela 
organização. Do total de horas  
de formação, 10% correspondem a horas 
de formação de natureza interna  

COLABORADORES

78 HOMENS 143 MULHERES
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+9%

PROJETOS+ Focados na melhoria do bem-estar,  
qualidade de vida e satisfação
dos colaboradores

Flexibilidade nas práticas de trabalho

l Inovação financeira (duplicação do n.º de horas de formação para mais de 700h)

 • Programa “Fintech: Support to experimentation frameworks and regulatory 

compliance”, promovido pelo INESCTEC

 • Seminários de formação permanente “Novos Temas Regulatórios“

l Ferramentas de produtividade (cerca de 900h) ou comportamentais (450h)

Com destaque para o desenvolvimento 
de competências em:

Implementação de soluções de gestão 

e armazenamento de dados, possibilitando 

uma supervisão mais ágil e eficiente 

(Data Warehouse e Business Intelligence) 

Implementação de um Gateway de 

informação de reporte, para processamento 

e integração de informação recebida 

de entidades supervisionadas e parceiros

Desenvolvimento de um sistema 

de gestão de atendimento telefónico, 

promovendo uma maior proximidade 

com os supervisionados e melhorando 

os índices de abandono de chamadas

Automação de Processos RH, nomeadamente 

através da automação dos fluxos 

de processos  (pedidos de férias, pedidos 

de declarações para bancos, entre outros)

Desenvolvimento de plataforma de suporte  

à automação de processos da área financeira 

AUMENTO DO
NÚMERO DE HORAS

DE FORMAÇÃO 

2020
4 600H 

DE FORMAÇÃO 

2021
5 012H 

DE FORMAÇÃO 

AUTOMAÇÃO 
DE PROCESSOS 

INTERNOS 

+ DIGITAL

AGILIZAÇÃO
DA ATIVIDADE

DA CMVM 
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6.1 PESSOAS, CONHECIMENTO
E TALENTO

Em 2021 continuaram a fazer sentir-se, no âmbito 
da gestão de pessoas, os impactos decorrentes da 
crise pandémica. Durante grande parte do ano fun-
cionámos em regime de teletrabalho, o que permi-
tiu aperfeiçoar os sistemas de organização interna 
para otimizarmos o modelo de trabalho híbrido que 
será implementado no pós-pandemia.

Esta conjuntura tem contribuído para impor-
tantes alterações ao nível do paradigma de traba-
lho, como o aumento da rotação de trabalhadores 
e do trabalho remoto, as quais não desconsidera-
mos. Nessa medida, acompanhámos a flexibiliza-
ção das práticas de trabalho verificada em muitas 
outras áreas de atividade, reconhecendo a sua re-
levância na capacidade de atração e retenção do 
talento, em particular, mas não apenas, nas gera-
ções mais jovens. Nesse âmbito foi também inten-
sificado o esforço no recrutamento de novos tra-
balhadores, reforçando competências e introduzi-
do novas áreas de conhecimento, onde se insere 
a realização e participação em eventos de aproxi-
mação aos meios académicos.

É também neste quadro que se considera par-
ticularmente importante o projeto de implemen-
tação do sistema de gestão da conciliação da vida 
profissional, familiar e pessoal na CMVM, iniciado 
em meados do ano e que culminará no final do pri-
meiro semestre de 2022. Medidas como a flexibili-
zação das práticas de trabalho, de apoio ao desen-
volvimento profissional e pessoal ou de promoção 
da saúde e bem-estar farão parte deste sistema.

O ano fica ainda marcado pelo reforço das ati-
vidades de formação, com um aumento de 9% em 
n.º de horas de formação para perto de 5000. De 
destacar o esforço no desenvolvimento de compe-
tências em matérias relacionadas com a inovação 
financeira (duplicação do n.º de horas de formação 
para mais de 700 horas), onde se inclui o programa 
de formação intitulado “Fintech: Support to experi-
mentation frameworks and regulatory compliance”, 
promovido pelo INESCTEC no âmbito de projetos 
articulados com a Comissão Europeia, ou o semi-
nário de formação permanente “Novos Temas Re-
gulatórios” (DORA, DLT e MiCA). 

Destaque também para a formação em ferra-
mentas de produtividade (cerca de 900 horas), no-
meadamente em ferramentas digitais e comporta-
mentais (450 horas), com iniciativas de teambuil-
ding e relacionadas com inteligência emocional. l

LUÍS MIGUEL PEREIRA
Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos

ENFRENTÁMOS COMO A GENERALIDADE DAS ORGANIZAÇÕES OS DESAFIOS COLOCADOS 
PELA PANDEMIA NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E GESTÃO DAS EQUIPAS. AUMENTÁMOS 
A FLEXIBILIDADE LABORAL, A FORMAÇÃO EM TEMAS DIGITAIS, ISTO PARA ALÉM DE UMA 
MODERNIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS INTERNAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS.

221
trabalhadores em média, 

65% mulheres

5 012
horas de formação
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6.2 MODERNIZAÇÃO DIGITAL 

A modernização digital tem vindo a estar crescen-
temente presente na atividade da CMVM, a par das 
evoluções verificadas na indústria que supervisio-
na. Este esforço constante de modernização digi-
tal dá resposta à necessidade de introdução de no-
vas tecnologias e funcionalidades, trazidas por for-
ça do cumprimento de obrigações regulamentares, 
bem como da evolução natural do mercado finan-
ceiro e dos serviços disponibilizados pela CMVM. 
Menos visível, mas não menos importante, é o con-
tínuo investimento na atualização de infraestrutu-
ras e equipamentos já existentes, assegurando as-
sim a disponibilidade dos sistemas e infraestrutu-
ras atuais. 

Sendo parte integrante do Programa de Trans-
formação CMVM+, destacamos a evolução dos me-
canismos de receção e tratamento de informação 
em 2021, dando sequência ao esforço de revisão e 
simplificação de deveres de reporte, cujas altera-
ções entraram em vigor no mês de julho. A este ní-
vel assume especial importância o incremento das 
validações ao nível da qualidade dos dados repor-
tados pelas entidades supervisionadas, bem como 
a melhoria da capacidade de processamento e da 
tempestividade das respostas à receção de infor-
mação. Relativamente ao cumprimento de obriga-
ções regulatórias europeias, destacamos a imple-
mentação das ferramentas de suporte à receção 
de informação financeira de emitentes, em forma-
to XBRL, ao abrigo do ESEF (European Single Elec-
tronic Format). 

No âmbito da evolução dos instrumentos colo-
cados à disposição das nossas equipas de supervi-
são, foi concluída a construção do Data Warehouse 
(armazém de dados) corporativo e expandida a solu-
ção de visualização e exploração de dados através da 
construção de novos relatórios de apoio à atividade. 

A modernização digital também se fez sentir 
na evolução das plataformas tecnológicas de su-
porte aos processos financeiros, de gestão de re-
cursos humanos e de processos de tecnologias de 
informação, contribuindo para uma maior eficiên-
cia da organização em geral. E merece ainda desta-
que a contínua atualização dos sistemas e infraes-
trutura tecnológica de suporte a todas as compo-
nentes aplicacionais e ao regular funcionamento 
da CMVM. Em particular, no que se refere aos ob-
jetivos de resiliência operacional tecnológica, de-
mos particular atenção à segurança de informação, 
tendo-se iniciado um projeto de disponibilização 
de ferramentas de classificação e proteção da in-
formação, e de um sistema de correlação de even-
tos de segurança. 

Por fim, em 2021, a CMVM iniciou os primeiros 
passos de um projeto que se revelará transforma-
dor ao nível da utilização da tecnologia e do supor-
te da relação com supervisionados e investidores. 
Os objetivos primordiais deste projeto são a criação 
de um novo site institucional e de um novo portal de 
interação com a CMVM, o Balcão Único Eletrónico, 
que disponibilizará às entidades supervisionadas 
um conjunto de serviços numa ótica transacional. l

SUSANA PEREIRA 
BARBOSA  
Diretora do Departamento

de Informação e Tecnologia

O ESFORÇO DE MODERNIZAÇÃO CONTINUOU A ESTAR PRESENTE EM 2021, COM A INTRODUÇÃO 
DE NOVAS TECNOLOGIAS E FUNCIONALIDADES DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DE 
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES E DA EVOLUÇÃO DO MERCADO E SERVIÇOS PRESTADOS PELA 
CMVM, A PAR DA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS JÁ EXISTENTES. 

511
mil ficheiros recebidos de 

informação normalizada 

64
bases de dados sob gestão
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6.3 CONTAS E RESULTADOS

Num ano em que o cenário pandémico foi presen-
ça constante, a manutenção das restrições impos-
tas em Portugal e no resto da Europa continuaram a 
resultar na forte redução de alguns custos nomea-
damente com deslocações, consumíveis e outros 
decorrentes da menor utilização das instalações da 
CMVM. 

Face às circunstâncias adversas à proximidade 
física, procedemos à recalendarização de algumas 
iniciativas do CMVM+, dando prioridade às gerado-
ras de proximidade, nomeadamente a implementa-
ção do projeto de atendimento telefónico automá-
tico e o arranque da implementação da robotização 
de encaminhamento de emails.

No decorrer de 2021 realizou-se ainda a migra-
ção da plataforma administrativa e financeira para 
SAP S4/Hana e renegociou-se, com sucesso, a in-
tegração dos investimentos da Operação BUE, cofi-
nanciada pelo FEDER, no contexto da Operação Su-
pervisão Integrada 360ª, cofinanciada pelo FSE. 

A forte pressão na conclusão das diversas ini-
ciativas impôs um acréscimo significativo das 
amortizações (18%) resultante da entrada em produ-
ção de investimentos que dotam a CMVM de maior e 
mais rápida capacidade de resposta. Foi o caso dos 
projetos Arquitetura de tratamento, exploração de 
dados e Data Governance, da implementação da ga-
teway de integração de dados e da solução para pro-
cessamento de ficheiros XBRL, entre outros. 

Por outro lado, o mercado mostrou-se mais dinâ-
mico o que levou a um crescimento dos rendimentos 

MANUEL LUZ
Diretor do Departamento 

Financeiro, Patrimonial  

e Administrativo

O CENÁRIO PANDÉMICO CONTINUOU A IMPACTAR OS RESULTADOS DA CMVM, COM UMA 
REDUÇÃO DE CUSTOS COMO CONSEQUÊNCIA DA PREPONDERÂNCIA DO TRABALHO 
REMOTO A PAR DE UM CRESCIMENTO DO RENDIMENTO DECORRENTE DA DINÂMICA DO 
MERCADO QUE LEVOU, NOMEADAMENTE, AO CRESCIMENTO DO RENDIMENTO DE TAXAS. 

63,1
milhões de euros

Ativo de

2
milhões de euros

Resultado positivo de

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS E GASTOS
MILHÕES DE EUROS

de taxas em 10%. Um dos contributos para o aumento 
dos rendimentos da CMVM em 2021 foi também o re-
conhecimento do cofinanciamento das amortizações 
do ativo fixo a ele sujeitas, em 297 mil euros.

Esta combinação de fatores possibilitou um 
resultado positivo em 2021 de 2037 mil euros que 
compara com um resultado líquido de 56 mil euros 
em 2020. O ativo da CMVM aumentou ligeiramente, 
situando-se em 63,1 milhões de euros (mais 4% do 
que em 31 de dezembro de 2020). O passivo, inte-
gralmente representado pelo passivo corrente, con-
servou a sua reduzida expressão relativa, tendo so-
frido um crescimento de 10% face ao registado em 
2020. Os fundos próprios continuam a representar 
95% do total do ativo líquido, com um valor de 60 mi-
lhões de euros. l
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1. EXECUÇÃO
DAS PRIORIDADES DE 2021

1. REFORÇO DA SUPERVISÃO PRUDENCIAL, COM 
ENFOQUE NA GOVERNAÇÃO E NA IDENTIFICAÇÃO, 
ANÁLISE E PREVENÇÃO DE RISCOS 

2. SIMPLIFICAÇÃO REGULATÓRIA E PROMOÇÃO
DO DESENVOLVIMENTO DE MERCADO

3. REFORÇO DA PROTEÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR
EM CONTEXTO DE ELEVADA INCERTEZA

A EXECUÇÃO MÉDIA GLOBAL DO 
CONJUNTO DE INICIATIVAS ENQUADRADAS 
NAS PRIORIDADES FOI DE 82%.

Em 2021 procurámos responder aos principais riscos e necessidades identificadas no âmbito da nossa 
missão de proteger os investidores e apoiar o desenvolvimento do mercado de capitais português perante 
um contexto social, económico e financeiro adverso e marcado por elevada incerteza. Foi neste contexto 
que, no início de 2021, definimos quatro prioridades de atuação.

4. COOPERAÇÃO E MELHOR SERVIÇO 
E RELACIONAMENTO COM PARTES INTERESSADAS

As prioridades e as 43 atividades-chave que as suportaram responderam a quatro objetivos da CMVM 
estabelecidos para 2021 com o intuito de melhorar o nosso desempenho, em particular nas seguintes 
dimensões:

1. EFICÁCIA: Identificar e concretizar as ações de regulação, supervisão  
e contencioso que mais protegem o investidor e contribuem para a estabilidade  

e desenvolvimento do mercado de capitais;

2. EFICIÊNCIA: Atingir as metas definidas para essas ações  
com menor tempo de reação e adequado consumo de recursos;

3. PROXIMIDADE: Aprofundar o relacionamento com os stakeholders, bem como o âmbito,  
a intensidade e profundidade da supervisão, através do aumento da capacitação tecnológica,  

do reforço de formação e da atração de profissionais altamente classificados;

4. RELEVÂNCIA: Contribuir para fortalecer o mercado de capitais como alternativa ao financiamento.

82%

GRAU DE EXECUÇÃO

100

> 0 e < 100

0
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Com este enquadramento, definiram-se, ao nível de cada Unidade Orgânica, os 
objetivos operacionais e respetivas iniciativas (43) cada uma com um conjunto 
associado de indicadores de eficácia, eficiência e qualidade (79 no total).

Do conjunto de 79 indicadores, 52 foram superados, 25 foram parcialmente 
cumpridos e 2 não tiveram execução. Daqui resultou um Grau de Realização dos 
Objetivos (GRO) médio das Unidades Orgânicas de 90%, traduzindo-se numa 
avaliação média de 3,4 numa escala de 1 a 5 (sendo o nível 3 o correspondente ao 
cumprimento das metas). 

No que respeita à aferição da realização dos objetivos estratégicos da CMVM, 
com base nos princípios da metodologia de Balanced Scorecard, foi apurada uma 
avaliação média igualmente de 3,3 (numa escala de 1 a 5), decompostos da seguinte 
forma:

DESEMPENHO DA ORGANIZAÇÃO | 2021

PLANEAMENTO DE OBJETIVOS,
PRIORIDADES E INICIATIVAS

O processo de planeamento e monitorização do desempenho organizacional da  
CMVM, no âmbito do ciclo anual de gestão, é coordenado pelo Gabinete de 
Planeamento e Desenvolvimento Organizacional (GPDO) e realizado em conjunto 
com os responsáveis das Unidades Orgânicas (UO). Numa primeira fase desse ciclo 
efetuou-se uma análise do ambiente interno e externo, tendo os quadros dirigentes 
identificado riscos, prioridades e iniciativas. Subsequentemente, foram definidos 
os vetores para o ano 2021:

4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4 PRIORIDADES

43 INICIATIVAS PARA CONCRETIZAÇÃO DAS PRIORIDADES

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: EFICÁCIA À AVALIAÇÃO 3,0

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: EFICIÊNCIA À AVALIAÇÃO 3,1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PROXIMIDADE À AVALIAÇÃO 3,3

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: RELEVÂNCIA À AVALIAÇÃO 3,8
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PRIORIDADE 1
REFORÇO DA SUPERVISÃO PRUDENCIAL, 
COM ENFOQUE NA GOVERNAÇÃO
E NA IDENTIFICAÇÃO, 
ANÁLISE E PREVENÇÃO DE RISCOS

O reforço da supervisão prudencial foi uma das 
prioridades de atuação da CMVM em 2021, com fo-
co na identificação, análise e prevenção de riscos 
e na governação. Das 11 medidas-chave programa-
das para cumprimento desta prioridade, seis foram 
integralmente executadas, sendo que três não fo-
ram iniciadas. O grau de cumprimento médio desta 
prioridade foi de 81%, em linha com o cumprimento 
médio global das quatro prioridades definidas para 
2021, fixado em 82%.

Tendo por base uma atuação preventiva da 
CMVM em matéria de supervisão, foi dada especial 
atenção à monitorização e avaliação de fatores de 
risco. No âmbito da gestão de ativos, esta monito-
rização procurou a convergência com as principais 
práticas a nível internacional, focando-se nos ris-
cos de valorização, liquidez, crédito e de mercado 
em organismos de investimento coletivo mobiliário 
e imobiliário. A comunicação e partilha de conclu-
sões com as entidades de mercado permitiu ainda 
o reforço dos métodos e a consolidação de instru-
mentos de análise de riscos económicos e macro-
financeiros.

Atualizámos ainda o guia de aplicação dos In-
dicadores de Qualidade de Auditoria, para refletir 
alterações decorrentes da análise pelos seis audi-

tores de Entidades de Interesse Público com maior 
dimensão sobre os indicadores e métricas de enti-
dade e de projetos de auditoria de uma amostra to-
tal de 25 grupos económicos. 

De forma a consolidar a avaliação dos requi-
sitos de adequação e idoneidade dos titulares de 
órgãos sociais e dos detentores de participações 
qualificadas, efetuámos um total de 41 entrevistas 
a CEOs e compliance officers de entidades sujeitas 
a supervisão. 

Em matéria de atuação prudencial e de super-
visão da CMVM importa destacar ainda os avan-
ços no combate ao fenómeno de Branqueamen-
to de Capitais e de Financiamento do Terrorismo 
(BCFT). Foram fundamentais as ações de coopera-
ção com outras autoridades, em particular com o 
Banco de Portugal, tendo sido ainda realizada uma 
sessão dedicada à Prevenção de BCFT supervisio-
nados e partes interessadas, no seguimento da di-
vulgação de iniciativas relevantes ao nível europeu. 
Foram emitidas orientações e esclarecimentos pa-
ra entidades supervisionadas, foi revisto o modelo 
de risco específico a este fenómeno, e tendo o se-
tor do Capital de Risco e a prestação de serviços de 
investimento à distância merecido um foco parti-
cular nas ações de supervisão. l
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MEDIDAS PREVISTAS

Efetuar a monitorização contínua, alinhada com as práticas internacionais, dos principais riscos da gestão de 

ativos, designadamente nos organismos de investimento coletivo mobiliários e imobiliários: de valorização, de 

liquidez, de crédito e de mercado

Estruturar e reforçar o sistema de supervisão prudencial da CMVM, adaptando-o à receção de novas 

competências de supervisão prudencial e reformulando o plano de supervisão prudencial das estruturas de 

mercado

Consolidar a avaliação permanente dos requisitos de adequação, incluindo a idoneidade, dos titulares de 

órgãos sociais e dos detentores de participações qualificadas

Aperfeiçoar o modelo de supervisão do governo societário de emitentes, adaptando-o a uma melhor articulação 

entre as competências próprias da CMVM e a esfera de atuação do Instituto Português de Corporate Governance 

(IPCG)

Aperfeiçoar os Indicadores de Qualidade de Auditoria (AQIs)

Reforçar a supervisão da atividade dos auditores de entidades de interesse público, em função de circunstâncias 

observadas no mercado e da situação de pandemia covid-19

Supervisionar o controlo de qualidade exercido pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC)

Reforçar a avaliação de riscos económicos e macrofinanceiros, nomeadamente através da partilha de 

conclusões com entidades de mercado e consolidação de instrumentos de análise

Supervisionar os deveres de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BCFT) 

com especial foco no setor do capital de risco e na contratação e prestação de serviços de investimento à 

distância

Prevenir fenómenos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, através do reforço da 

cooperação com outras autoridades – em especial com o Banco de Portugal e Procuradoria-Geral da República 

– da emissão de orientações e esclarecimentos às entidades supervisionadas, da revisão do modelo de risco 

específico BCFT e da obtenção de resultados sólidos nos exercícios de avaliação internacional em que a CMVM 

participe (follow-up do assessment GAFI 2016 e avaliação da CE)

Emitir orientações em matéria de sustentabilidade, no âmbito da gestão de ativos e da comercialização de 

instrumentos financeiros

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO 
DA PRIORIDADE 181%
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do as entidades supervisionadas na adaptação às 
novas regras de reporte, que entraram em vigor em 
junho de 2021. 

Nas medidas previstas para a execução des-
ta prioridade destacamos, ainda, algumas relacio-
nadas com o aumento da eficiência da atuação da 
CMVM. Neste âmbito, cumprimos integralmente os 
objetivos de melhoria dos tempos de reação e deci-
são para autorização e registo de novas entidades e 
veículos de investimento, bem como dos tempos de 
reação na análise de prospetos e de operações de 
titularização. 

No sentido de promover o desenvolvimento do 
mercado, a CMVM contribuiu para a implementação 
de recomendações do estudo da OCDE para o De-
senvolvimento do Mercado de Capitais em Portugal 
e organizou a sessão temática, no âmbito dos traba-
lhos do CNSF, sobre impactos da inteligência artifi-
cial nos mercados de capitais. 

A realização da Conferência Anual da CMVM, 
celebração dos seus 30 anos, foi outra das me-
didas previstas integralmente executadas. Nes-
te evento, foram reunidos profissionais, decisores 
políticos, académicos, investidores e think tanks a 
nível mundial para discutir os principais desafios 
regulatórios, prioridades e oportunidades do setor 
financeiro como ator de um crescimento sustentá-
vel à escala global. l

PRIORIDADE 2
SIMPLIFICAÇÃO REGULATÓRIA E PROMOÇÃO 
DO DESENVOLVIMENTO DO MERCADO

O processo de simplificação regulatória levado a ca-
bo pela CMVM em 2021 traduz o seu compromisso 
com uma regulamentação mais simples, proporcio-
nal, clara e dotada de previsibilidade, capaz de con-
tribuir para o desenvolvimento do mercado de capi-
tais, reforçando a sua competitividade, robustez e 
atratividade. 

Esse compromisso traduziu-se num grau mé-
dio de execução desta prioridade de 90%, com oi-
to das 11 medidas-chave previstas a serem integral-
mente executadas e as restantes a apresentarem 
graus de execução iguais ou superiores a 50%. 

No plano da simplificação regulatória, entre as 
medidas totalmente implementadas, destaca-se a 
elaboração da proposta de um novo Regime Jurí-
dico da Gestão de Ativos alinhado com os objetivos 
de reforço da competitividade do mercado de capi-
tais português, de incremento da proporcionalida-
de e de conferir à sua aplicação previsibilidade com 
base, nomeadamente, numa redução de custos re-
gulatórios e simplificação administrativa. De desta-
car também o novo Regime Jurídico das Empresas 
de Investimento que promove a simplificação regu-
latória e competitividade concentrando na CMVM as 
competências de supervisão prudencial e compor-
tamental destas entidades.

Ainda neste plano, simplificámos os deveres de 
prestação de informação periódica à CMVM, apoian-
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Simplificação dos deveres de prestação de informação periódica à CMVM, apoiando as entidades 
supervisionadas na adaptação às novas regras de reporte

Concretização das alterações necessárias ao modelo de supervisão guiada por dados com recurso a novas 
tecnologias de análise e gestão de informação

Apresentação de proposta de um novo Regime Jurídico da Gestão de Ativos ao Ministério das Finanças

Proposta de um novo Regime Jurídico das Empresas de Investimento, no contexto do CNSF, que opere 
a transposição da Diretiva das Empresas de Investimento e promova a simplificação regulatória e 
competitividade

Aprovação dos regulamentos necessários para concretizar as alterações ao Código dos Valores Mobiliários e 
implementação dos novos Regimes da Gestão de Ativos e das Empresas de Investimento

Melhoria dos tempos de reação e decisão para autorização e registo de novas entidades e veículos

Melhoria dos tempos de reação na análise de prospetos e de operações de titularização

Contribuição na implementação das recomendações do Estudo da OCDE para o Desenvolvimento do Mercado 
de Capitais em Portugal

Realização da Conferência Anual da CMVM celebração dos seus 30 anos

Organização da sessão temática, no âmbito dos trabalhos do CNSF, sobre impactos da inteligência artificial 
nos mercados de capitais

Publicação do documento de reflexão e consulta sobre desenvolvimentos tecnológicos no mercado de valores 
mobiliários

MEDIDAS PREVISTAS

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO 
DA PRIORIDADE 290%
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PRIORIDADE 3
REFORÇO DA PROTEÇÃO
E APOIO AO INVESTIDOR
EM CONTEXTO DE ELEVADA INCERTEZA 

O reforço da proteção e do apoio ao investidor em 
contexto de elevada incerteza foi uma das nossas 
prioridades em 2021. Das oito atividades-chave 
programadas para o cumprimento desta priorida-
de, quatro foram integralmente executadas.

O grau de cumprimento médio desta priorida-
de foi de 78%, em linha com o cumprimento médio 
global das quatro prioridades que definimos para 
2021, fixado em 82%. 

Entre as medidas implementadas na totali-
dade destacam-se a participação numa ação eu-
ropeia comum de supervisão focada nos temas de 
governo do produto e custos e comissões, concluí-
das no fim de dezembro (e publicação da respetiva 
circular já no início de 2022).

Por forma a disponibilizar informação útil ao 
investidor e facilitar assim decisões de investi-
mento consciente, tendo por base informação cre-
dível e ajustada às suas necessidades, atualizámos 
os simuladores e tabelas comparativas de custos 
de intermediação financeira. Alargámos o leque de 
instrumentos financeiros para incluir obrigações 
em mercado secundário e permitimos, nestas no-

vas versões, a comparação de custos e rendibili-
dades efetivas entre intermediários financeiros ou 
fundos do mesmo tipo. 

Em relação à promoção de iniciativas de lite-
racia financeira, apresentámos numa conferência 
em maio os resultados do inquérito de literacia fi-
nanceira específica sobre mercado de capitais fi-
nanciado pela Comissão Europeia. No âmbito do 
CNSF divulgámos também os resultados do 3º in-
quérito à literacia financeira do Plano Nacional de 
Formação Financeira (PNFF). 

Em 2021, no âmbito das decisões condenatórias 
dos processos de contraordenação, foram proferi-
das quatro decisões judiciais (finais) em processos 
de contraordenação, todas elas favoráveis à CMVM. 

Por fim, no que se refere à supervisão sobre 
a informação não financeira prestada por emi-
tentes e a gestão de organismos de investimen-
to coletivo, produzimos, com 90% de execução, 
uma versão praticamente finalizada do relatório 
de sustentabilidade, o qual engloba a área de su-
pervisão de informação não financeira, a publicar 
no início de 2022. l
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MEDIDAS PREVISTAS

Supervisionar a transparência da informação sobre custos e comissões de investimento aplicadas a investidores 

particulares, nomeadamente pela participação numa ação europeia comum de supervisão focada neste tema

Supervisionar a comercialização de instrumentos financeiros, com foco na informação relacionada com 

os instrumentos financeiros, incluindo aspetos de sustentabilidade, e em particular nos produtos de maior 

complexidade, na adequação e na política de governo do produto; neste âmbito, a atuação transfronteiriça dos 

originadores e distribuidores dos produtos merecerá também atenção especial

Implementar planos de supervisão sobre a informação não financeira prestada por emitentes, bem como sobre 

a gestão de organismos de investimento coletivo em matérias relacionadas com fatores de sustentabilidade, 

incluindo na informação prestada aos investidores

Desenvolvimento de novo simulador de custos para os investidores, alargando o leque de instrumentos 

financeiros e permitindo a comparação de custos e rendibilidades efetivas (Desenvolvimento informático e 

disponibilização no website da CMVM previsivelmente apenas em 2022)

Promover iniciativas de literacia financeira, nomeadamente a divulgação de resultados de inquérito à literacia 

financeira no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira, e a apresentação de uma iniciativa de literacia 

específica para o mercado de capitais nacional, a desenvolver pela CMVM

Obter a confirmação das decisões condenatórias na fase jurisdicional dos processos de contraordenação em 

percentagem não inferior a 80%

Reduzir os prazos de tramitação dos processos de contraordenação na fase administrativa e o número de 

processos pendentes no final do ano

Aperfeiçoar os instrumentos alternativos de resolução de litígios

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO 
DA PRIORIDADE 378%
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PRIORIDADE 4
COOPERAÇÃO E MELHOR SERVIÇO
E RELACIONAMENTO
COM PARTES INTERESSADAS

Com um grau de execução de 75% até ao final de 
2021, as atividades previstas no âmbito desta prio-
ridade tiveram como foco fomentar uma maior 
cooperação e relacionamento com partes interes-
sadas e oferecer um melhor serviço ao público. 

Das 13 iniciativas programadas, foram execu-
tadas nove, duas parcialmente concluídas ficando 
apenas duas por iniciar. Entre as executadas des-
tacam-se a melhoria da satisfação interna com a 
política de formação (realização de 89 eventos de 
73 planeados) e a redução em 1,5% dos custos ope-
racionais decorrentes da contratação pública. 

Para alcançar esta prioridade foram reforça-
dos os serviços prestados, através de melhor ca-
pacitação e excelência operacional. Deu-se ainda 
especial atenção à melhoria da compreensão e co-
nhecimento do quadro regulatório e enquadramen-
to de decisões tomadas, a fim de continuar a refor-
çar a confiança das partes interessadas na CMVM. 

Do ponto de vista interno, apostou-se na for-
mação contínua e na melhor conciliação entre a 
vida pessoal e profissional, otimizando também 
a eficiência operacional. 

Ao nível da cooperação, demos continuidade 
ao nosso compromisso com os trabalhos desen-
volvidos na ESMA (Autoridade Europeia dos Su-
pervisores do Mercado de Capitais), presidindo ao 
seu Comité Permanente de Gestão de Ativos (IMSC 
- Investment Management Standing Committee). 
Neste contexto, destaca-se também o apoio téc-
nico prestado pela CMVM no âmbito da Presidên-
cia Portuguesa da UE, no sentido de alcançar so-
luções comunitárias para dossiês-chave na regu-
lação dos mercados financeiros.

Foram desenvolvidas e aprofundadas áreas 
temáticas no website da CMVM sobre a sustenta-
bilidade, inovação e avaliação da adequação para 
o exercício de funções reguladas e de titulares de 
participações qualificadas. 

Realizaram-se encontros semestrais com as-
sociações representativas e especialistas e uma 
sessão de prevenção do BCFT com supervisiona-
dos. Por último, e como parte da aposta da organi-
zação na inovação, coorganizámos a 3.ª Edição do 
Portugal Finlab. l
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Criar um ponto de acesso a informação relevante para emitentes e prestar apoio a novos emitentes e entidades 

que manifestem a intenção de recorrer pela primeira vez ao mercado de capitais nacional, nomeadamente com 

o desenvolvimento de um manual do emitente

Implementar o sistema de gestão da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal

Melhorar a satisfação interna com a política de formação

Organizar os Encontros de Sustentabilidade CMVM 2021

Coorganizar a 3ª Edição do Portugal Finlab

Reduzir o tempo de espera de chamadas para a CMVM

Desenvolver e aprofundar áreas temáticas no sítio da CMVM na internet, nomeadamente sobre sustentabilidade, 

resposta à situação pandémica, avaliação da adequação para o exercício de funções reguladas e de titulares 

de participações qualificadas e prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo

Reduzir em 1,5% os custos operacionais decorrentes da contratação pública

Promover encontros semestrais com associações representativas de mercado e especialistas de mercado

Realizar uma sessão de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo com 

supervisionados

Organizar, em Lisboa, a Conferência anual da Organização Mundial dos Supervisores do Mercado de Capitais 

(IOSCO) de 2021

Apoiar a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia

Presidir ao Comité Permanente de Gestão de Ativos da ESMA (IMSC - Investment Management Standing 

Committee)

MEDIDAS PREVISTAS

TAXA MÉDIA DE EXECUÇÃO
DA PRIORIDADE 475%

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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2. QUADROS E TABELAS

Quadro 1 - Consultas públicas CMVM

Fonte: CMVM

Consulta Pública n.º 1/2021
Projeto de regulamento sobre os deveres de informação dos emitentes 
(Documento submetido a consulta pública até 30 de novembro de 2021)

Consulta Pública n.º 2/2021
Projeto de diploma do novo Regime da Gestão de Ativos (RGA) 
(Documento submetido a consulta pública até 28 de fevereiro de 2022)

Quadro 2 - Legislação relevante aprovada em matéria de mercado de capitais

Fonte: CMVM

Decreto-Lei n.º 23/2021, de 23 de março

Decreto-Lei n.º 56/2021, de 30 de junho

Decreto-Lei n.º 71/2021, de 11 de agosto

Decreto-Lei n.º 72/2021, de 16 de agosto

Portaria n.º 203/2021, de 28 de setembro

Lei n.º 78/2021, de 24 de novembro

Decreto-Lei n.º 109-F/2021, de 9 de dezembro

Decreto-Lei n.º 109-H/2021, 10 de dezembro

Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro

Lei n.º 94/2021, de 21 de dezembro

Lei n.º 98/2021, de 31 de dezembro

Lei n.º 99-A/2021, de 31 de dezembro

-

Regulamento (UE) 2019/2175 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro 
de 2019
Diretiva (UE) 2019/2177 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 18 de dezembro de 2019
Diretiva (UE) 2020/1504 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 7 de outubro de 2020

Regulamento (UE) 2017/2394 
do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 12 de dezembro de 2017

-

Diretiva 2018/410 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 14 de março de 2018

-

Diretiva (UE) 2019/1160 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 20 de junho de 2019
Diretiva Delegada (UE) 2021/1270 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2021

Diretiva (UE) 2019/2034 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 27 de novembro de 2019
Diretiva (UE) 2021/338 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2021
Diretiva Delegada (UE) 2021/1269 da Comissão, 
de 21 de abril de 2021

Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 23 de outubro de 2019

-

Diretiva 2014/95/UE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 22 de outubro de 2014

Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017

Tema Legislação europeia correspondente

Determina a cessação de vigência de decretos-leis publicados 
entre os anos de 1986 e 1991

Transpõe a Diretiva (UE) 2019/2177, relativa à atividade seguradora e 
resseguradora, e a Diretiva (UE) 2020/1504, relativa aos 
prestadores de serviços de financiamento colaborativo

Aplicação da legislação de proteção dos consumidores

Revisão do regime jurídico das sociedades de investimento 
mobiliário para fomento da economia

Regime de Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE)

Regime de prevenção e combate à atividade financeira não 
autorizada e proteção dos consumidores

Comercialização transfronteiriça de organismos de investimento 
coletivo e integração dos riscos e fatores de sustentabilidade na 
atividade dos gestores de organismos de investimento coletivo em 
valores mobiliários

Regime das empresas de investimento

Regime geral de proteção de denunciantes de infrações

Aprova medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção

Lei de Bases do Clima

Alteração ao Código dos Valores Mobiliários, ao Regime Geral 
dos Organismos de Investimento Coletivo, ao Estatuto da Ordem 
dos Revisores Oficiais de Contas, ao Regime Jurídico da Supervisão 
de Auditoria, aos estatutos da Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários, ao Código da Insolvência e da Recuperação 
de Empresas e a legislação conexa

Legislação nacional 
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Quadro 3 - Presença da CMVM em grupos internacionais e fóruns de supervisão

ESMA - European Securities and Markets Authority
Board of Supervisors
Management Board
Securities and Markets Stakeholder Group
Supervisory Convergence Standing Committee
Brexit - Peer Review 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
Consumer Protection and Financial Innovation Committee (CPFI)
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 
ITMG / 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 

C8 - Committee on Retail Investors
Sustainable Finance Network
Sustainability Task Force
SPAC Network

EURONEXT + LCH.Clearnet + EMIR EURO CCP
EURONEXT College of Regulators - Presidentes
Steering Committee
WP3 - Working Party 3
WP7 - Working Party 7
WP BMR
Colégio LCH
Crisis Management Group da LCH
Colégio EMIR EURO CCP

MIBEL
Technical Committee
Presidents' Committee

EUROPEAN COMMISSION
CE Company Law Expert Group
CEAOB - Plenário
CEAOB - Inspections Subgroup
CEAOB - Market Monitoring
CEAOB - College KPMG
CEAOB - College Deloitte
CEAOB - College PwC
AuRC - Audit Regulatory Committee
GEGRFS - Government Expert Group on Retail Financial Services
GEGRFS/ Subgrupo de trabalho - Literacia Financeira
Colégio de supervisão da Euribor & Eonia
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)
Branqueamento de Capitais

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

Fonte: CMVM
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Quadro 4 - Registo Operações/Aprovações Prospetos (número)

OPSO 1 2 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0

OPSA 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0

OPVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPA 2 4 4 3 5 1 0 0 1 0 0 0

Sub-total de Ofertas 3 9 12 7 14 1 0 0 1 0 0 0

APB 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0

APADM 0 4 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0

AQP/PQSA 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Total 3 18 23 16 25 1 0 0 1 0 0 0

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2022

 Transitados para Entrados Registados/ Recusados Retirados Desistências/ Transitados
   Aprovados   Não lançadas para

Fonte: CMVM.

Legenda: OPSO - Oferta pública de subscrição de obrigações. APB - Aprovação de Prospetos Base. OPSA -  Oferta pública de subscrição de ações. APADM - Aprovação de Prospetos de Admissão (sem 

antecedência de oferta pública). OPVA - Oferta pública de venda de ações, inclui recolha de intenções. OPA - Oferta pública de aquisição, incluindo ofertas públicas de troca voluntárias de obrigações. 

AQP/PQSA - Aquisições potestativas ou Perda de qualidade de sociedade aberta.

Fonte: CMVM 

* 11,66€  é o valor da contrapartida efetivamente pago. Valor da contrapartida oferecida foi de 12,17€, deduzindo os dividendos pagos no valor de  0,512€. 

** Anúncio preliminar divulgado em 16 de dezembro de 2021 

Quadro 5 - Ofertas Públicas de Aquisição de ações

Sociedade  Sociedade Tipo  Nº valores  Percentagem  Preço (€)  Valor Previsto (€) Valor Final (€) Percentagem Percentagem do capital
Oferente Visada de oferta mobiliários do capital    de sucesso (%) social imputável ao 
   a adquirir social a adquirir (%)     oferente após oferta (%)

Pluris 
Investments, S.A.

Grupo Media 
Capital, SGPS, S.A.

Obrigatória 4 485 538 0,7395 € 3 317 055,35 € 3 225 546,66 € 97,24% 37,88%5,31%

Sodim, SGPS, S.A. Semapa - Sociedade 
Investimento e 
Gestão, SGPS, SA

Voluntária 22 831 666 11,66 €* 266 217 225,56 € 74 656 403,14 € 28,04% 81,326%28,09%

Jogo Bonito Group 
Societé a 
Responsabilité 
Limitée

Boavista Futebol 
Clube, Futebol 
SAD**

Obrigatória 1 372 700 A definir por 
auditor
(mínimo de 0,56 €)

Em curso Em curso Em curso Em curso39,22%
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Quadro 7 - Aprovação de prospetos de ofertas públicas de distribuição
e admissão à negociação de ações, obrigações e unidades de participação

Emitente Valor mobiliário (1) Montante total admitido à negociação 

Refundos – Sociedade Gestora de Organismos 
de Investimento Coletivo em representação de Maxirent –  Unidades de Participação (2) 39 950 008,95 €
Fundo Investimento Imobiliário Fechado 

Sonae Indústria, SGPS, S.A Ações 55 001 546,94 €

Mota-Engil, SGPS, S.A. Ações 103 906 213,50 €

SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. Obrigações 18 933 210,00 € (3)

Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. Ações (2) 515 849 997,50 €

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD Obrigações 35 000 000,00 €

Farminveste, SGPS, S.A. Obrigações convertíveis 10 323 400,00 € (4)

Ibersol, SGPS, S.A. Ações 40 000 000,00 €

Mota-Engil, SGPS, S.A. Obrigações ligadas a sustentabilidade 40 050 500,00 € (5)

Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD Obrigações 40 000 000,00 €

Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. Obrigações Verdes (2) 100 000 000,00 €

Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD Obrigações 64 832 000,00 €

Fonte: CMVM

Legenda:    

(1) Relativamente às obrigações titularizadas, remete-se para o Quadro 6 – Aprovação de prospetos de admissão à negociação de operações de titularização.   

(2) Prospetos de admissão à negociação apenas. No caso da Greenvolt – Energias Renováveis, S.A., foi admitida a totalidade do capital social (i.e., 121 376 470 ações com um preço de referência de 4,25 €). 

(3) O Prospeto também contemplava uma oferta pública de troca que teve um resultado de 11 066 790 €.   

(4) O Prospeto também contemplava uma oferta pública de troca que teve um resultado de 3 340 305 €.   

(5) O Prospeto também contemplava duas ofertas públicas de troca que tiveram um resultado de 69 949 500 €.   

Quadro 8 - Aprovação de Prospetos de Base

Fonte: CMVM 

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 0

Quadro 6- Aprovação de prospetos de admissão à negociação de operações de titularização

Emitente Valor  Operação  Créditos subjacentes  Cedente  Montante total  Montante total
 mobiliário    admitido da emissão
     à negociação

Fonte: CMVM

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

Ares Lusitani 
- STC, S.A.

Tagus - STC

Tagus - STC

Ares Lusitani - 
STC, S.A.

Obrigações 
titularizadas

Obrigações 
titularizadas

Obrigações 
titularizadas

Obrigações 
titularizadas

Thetis Finance No. 2 (1)

Ulisses Finance No. 2 (1)

Viriato Finance (1)

Pelican Finance No. 2 (1)

Créditos ao consumo para 
aquisição de veículos automóveis

Créditos ao consumo para 
aquisição de veículos automóveis

Créditos pessoais ao consumo

Créditos pessoais ao consumo

Banco Credibom, S.A.

321Crédito – Instituição 
Financeira de Crédito, S.A. 

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

Caixa Económica Montepio Geral, 
caixa económica bancária, S.A 
e pelo Montepio Crédito - Instituição 
Financeira de Crédito, S.A. 

839 900 000 €

251 500 000 €

149 900 000 €

360 300 000 €

840 000 000 €

253 000 000 €

151 400 000 €

360 301 000 €
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Quadro 10 – Admissão e exclusão de emitentes nos mercados

Fonte: CMVM 

 Ações Obrigações Papel Comercial Unidades de Participação (UP)

Mercado regulamentado

1 20 0

 Ações Obrigações Papel Comercial Unidades de Participação (UP)

1 01 2

1 1 12

Admissão de emitentes

Exclusão de emitentes

Admissão de emitentes

Exclusão de emitentes
Mercado não regulamentado Ações Obrigações Papel Comercial Unidades de Participação (UP)

0 01 1

Quadro 9 - Aprovação de peças publicitárias respeitantes a ofertas

Ofertas a trabalhadores 17 8 35 47

Ofertas com prospetos aprovados pela CMVM 92 133 40 110

 2018 2019 2020 2021

Fonte: CMVM

Quadro 7 - Aprovação de prospetos de ofertas públicas de distribuição
e admissão à negociação de ações, obrigações e unidades de participação

Emitente Valor mobiliário (1) Montante total admitido à negociação 

Refundos – Sociedade Gestora de Organismos 
de Investimento Coletivo em representação de Maxirent –  Unidades de Participação (2) 39 950 008,95 €
Fundo Investimento Imobiliário Fechado 

Sonae Indústria, SGPS, S.A Ações 55 001 546,94 €

Mota-Engil, SGPS, S.A. Ações 103 906 213,50 €

SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. Obrigações 18 933 210,00 € (3)

Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. Ações (2) 515 849 997,50 €

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD Obrigações 35 000 000,00 €

Farminveste, SGPS, S.A. Obrigações convertíveis 10 323 400,00 € (4)

Ibersol, SGPS, S.A. Ações 40 000 000,00 €

Mota-Engil, SGPS, S.A. Obrigações ligadas a sustentabilidade 40 050 500,00 € (5)

Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD Obrigações 40 000 000,00 €

Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. Obrigações Verdes (2) 100 000 000,00 €

Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD Obrigações 64 832 000,00 €

Fonte: CMVM

Legenda:    

(1) Relativamente às obrigações titularizadas, remete-se para o Quadro 6 – Aprovação de prospetos de admissão à negociação de operações de titularização.   

(2) Prospetos de admissão à negociação apenas. No caso da Greenvolt – Energias Renováveis, S.A., foi admitida a totalidade do capital social (i.e., 121 376 470 ações com um preço de referência de 4,25 €). 

(3) O Prospeto também contemplava uma oferta pública de troca que teve um resultado de 11 066 790 €.   

(4) O Prospeto também contemplava uma oferta pública de troca que teve um resultado de 3 340 305 €.   

(5) O Prospeto também contemplava duas ofertas públicas de troca que tiveram um resultado de 69 949 500 €.   

Quadro 8 - Aprovação de Prospetos de Base

Fonte: CMVM 

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 0
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Fonte: CMVM

Quadro 11 - Indicadores operacionais de supervisão dos mercados

1. Ocorrências inseridas no registo diário 526  592

1.1. Por tipo de origem 526 100,0% 592 100,0%

Variação pontual e significativa do preço 58 11,0% 33 5,6%

Variação persistente e significativa do preço 213 40,5% 218 36,8%

Rumor ou notícia 185 35,2% 210 35,5%

Outras situações (v.g. acréscimos de liquidez, características das ofertas, etc.) 70 13,3% 131 22,1%

3.1. Por tipo de suspeita 5 100,0% 40 100,0%

Abuso de informação privilegiada 4 80,0% 14 35,0%

Manipulação de mercado 1 20,0% 26 65,0%

3.2. Por tipo de conclusão 5 100,0% 40 100,0%

Arquivamento 4 80,0% 39 97,5%

Processo de averiguações preliminares 1 20,0% 1 2,5%

Processo de contraordenação 0 0,0% 0 0,0%

Notificação 0 0,0% 0 0,0%

4.1. Por tipo de origem 36 100,0% 46 100,0%

Intermediários financeiros nacionais 16 44,4% 31 67,4%

Intermediários financeiros estrangeiros (ex-vi de congéneres da CMVM) 13 36,1% 9 19,6%

Investidores particulares 4 11,1% 4 8,7%

Entidades gestoras de mercados 3 8,3% 2 4,3%

4.2. Por tipo de suspeita associada 36 100,0% 46 100,0%

Abuso de informação privilegiada 19 52,8% 15 32,6%

Manipulação de mercado 17 47,2% 31 67,4%

 2020  2021
Indicadores operacionais Contagem Pesos Contagem Pesos

2. Análises preliminares (supervisão em tempo real) 6 9

3. Análise de operações (supervisão em T+K) 5 40

4. Comunicações de operações suspeitas 36 46

5. Comunicados sobre posições líquidas curtas 1 031  541 

5.1. Emitentes visados 14  13

Quadro 12 - Ações de supervisão presenciais realizadas

Instituições de crédito nacionais   13 13 2 1

Sucursais de instituições de crédito   - - 1 1

Instituições financeiras de crédito   1 1 - -

Sociedades de consultoria para investimento   - 1 - -

Sociedades de capital de risco   1 - 10 -

Sociedades financeiras de corretagem   - - 1 -

Sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo   9 10 2 -

Sociedades gestoras de patrimónios   - - 3 1

Sucursais de empresas de investimento   - - 2 1

TOTAL    24 25 21 4

   Iniciadas Concluídas  Iniciadas Concluídas

  2020 2021

Fonte: CMVM

Quadro 13 – Matérias analisadas nas ações de supervisão presencial entre 2019 e 2020

Avaliação do carácter adequado da operação       1            1 -

Organização interna do intermediário financeiro e segregação de funções   1    1            2 -

Governo do produto 12                  12 -

Comercialização de instrumentos financeiros  12             1    1 12 2

Ordens de clientes 12                  12 -

Categorização de clientes      3 1     1       1 4

Informação pré e pós-contratual a investidores  1     1       1     1 2

Prevenção e gestão de conflitos de interesses  1     1            1 1

Prevenção do branqueamento de capitais         1 10 8   1     9 11

Salvaguarda de bens de clientes                   - -

Valorização de ativos           1        1 -

Atividade de depositário de OIC                   - -

Outras matérias 1 2     1    1 1    1   3 4

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Temas de supervisão abordados IC IFC SGP SCI SCR SGOIC SUC EI SFC SUC IC Total 

Fonte: CMVM. Legenda: IC - Instituição de Crédito/Sociedade Financeira, IFC - Instituição Financeira de Crédito, SGP - Sociedade Gestora de Patrimónios, 

SCI - Sociedade de Consultoria para Investimento, SCR - Sociedade de Capital de Risco, SGOIC - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, 

SUC EI - Sucursal de Empresa de Investimento, SFC - Sociedade Financeira de Corretagem, SUC IC - Sucursal de Instituição de Crédito

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Quadro 15 - Novas entidades registadas

Empresas de Investimento 2 8 300%

          das quais Sociedades de Consultoria para Investimento 0 5 -

Fundos de Capital de Risco (*) 46 83 80%

Fundos de Investimento Imobiliário (*) 3 1 -67%

Fundos de Investimento Mobiliário (*) 8 9 13%

Peritos Avaliadores de Imóveis 57 84 47%

Sociedades de Capital de Risco 5 10 100%

Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Coletivo 4 3 -25%

Sociedades de Investimento Imobiliário autogeridas 0 1 -

Sociedades de Investimento Imobiliário heterogeridas 10 13 30%

Sociedades de Titularização de Créditos 1 1 0%

Áreas 2020 2021

 N.º N.º Var %

Fonte: CMVM

(*) inclui compartimentos patrimoniais autónomos 

Quadro 14 – Registo de Peritos avaliadores de imóveis

Pessoas Singulares 49 81 45 34 35 45 1439 1441

Pessoas Coletivas 8 3 4 7 14 7 201 190

Total 57 84 49 41 49 52 1640 1631

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 em 31/12/2020 em 31/12/2021

Peritos avaliadores  Registados Suspensos (*) Cancelados Ativos 

Fonte: CMVM   

*corresponde à diferença entre suspensões e levantamento de suspensões.  

de imóveis registados

Quadro 12 - Ações de supervisão presenciais realizadas

Instituições de crédito nacionais   13 13 2 1

Sucursais de instituições de crédito   - - 1 1

Instituições financeiras de crédito   1 1 - -

Sociedades de consultoria para investimento   - 1 - -

Sociedades de capital de risco   1 - 10 -

Sociedades financeiras de corretagem   - - 1 -

Sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo   9 10 2 -

Sociedades gestoras de patrimónios   - - 3 1

Sucursais de empresas de investimento   - - 2 1

TOTAL    24 25 21 4

   Iniciadas Concluídas  Iniciadas Concluídas

  2020 2021

Fonte: CMVM

Quadro 13 – Matérias analisadas nas ações de supervisão presencial entre 2019 e 2020

Avaliação do carácter adequado da operação       1            1 -

Organização interna do intermediário financeiro e segregação de funções   1    1            2 -

Governo do produto 12                  12 -

Comercialização de instrumentos financeiros  12             1    1 12 2

Ordens de clientes 12                  12 -

Categorização de clientes      3 1     1       1 4

Informação pré e pós-contratual a investidores  1     1       1     1 2

Prevenção e gestão de conflitos de interesses  1     1            1 1

Prevenção do branqueamento de capitais         1 10 8   1     9 11

Salvaguarda de bens de clientes                   - -

Valorização de ativos           1        1 -

Atividade de depositário de OIC                   - -

Outras matérias 1 2     1    1 1    1   3 4

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Temas de supervisão abordados IC IFC SGP SCI SCR SGOIC SUC EI SFC SUC IC Total 

Fonte: CMVM. Legenda: IC - Instituição de Crédito/Sociedade Financeira, IFC - Instituição Financeira de Crédito, SGP - Sociedade Gestora de Patrimónios, 

SCI - Sociedade de Consultoria para Investimento, SCR - Sociedade de Capital de Risco, SGOIC - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, 

SUC EI - Sucursal de Empresa de Investimento, SFC - Sociedade Financeira de Corretagem, SUC IC - Sucursal de Instituição de Crédito

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Quadro 18 - Número de Relatórios
de Auditoria Emitidos

Quadro 19 - Total de honorários por serviços
prestados por tipo de entidade

    Var.

 2020 2020 2021 2021/2020

  atualizado (1) (2) atualizado

- DE EIP 25 125 25 137 26 378 1 241

- DE NEIP 151 852 152 629 158 024 5 395

Total 176 977 177 766 184 402 6 636

Fonte: CMVM

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

(1) 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 

da CMVM n.º 2/2017 (informação à data de 6 de janeiro de 2022).

(2) Informação à data de 14 de janeiro de 2022.

    Var.

 2020 2020 2021 2021/2020

  atualizado (1) (2) atualizado

- DE EIP 1 447 1 449 1 485 36

- DE NEIP 29 917 30 165 30 578 413

Total 31 364 31 614 32 063 449

Fonte: CMVM

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

(1) 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 

da CMVM n.º 2/2017 (informação à data de 6 de janeiro de 2022).

(2) Informação à data de 14 de janeiro de 2022.

Milhares de euros

Quadro 16 - Auditores registados na CMVM

 2020 2021 2021/2020

SROC 187 191 4

ROC 1 235 1 176 -59

Total 1 422 1 367 -55

Quadro 17 - Número de Entidades de Interesse
Público e de Auditores de EIP

EIP 1 120 1 141 1 141 0

AUDITORES DE EIP 49 51 51 0

Fonte: CMVM Fonte: CMVM

(1) EIP: informação com referência a 31.12.2020 após conclusão do processo de atualização de 

EIP, o qual terminou em junho de 2021. Auditores de EIP: informação com referência a 

31.12.2020 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 2021.    

(2) Informação com referência a 31.12.2020. O processo de atualização das EIP com referência 

a 31.12.2021 só estará concluído em finais de março de 2022. Quanto aos auditores de EIP, a 

informação relativa a 31.12.2021 só estará disponível a 30 de abril de 2022, 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.    

   Var.  2020 2020 2021 var. 2021/2020
   atualizado (1) (2) atualizado

Quadro 20 – Situações de participações ao Ministério Público, 
efetuadas no período 2011-2021, por indícios de crimes contra o mercado

 N.º  % Total

Em inquérito 8 16%

Arquivamento 8 16%

Acordo de Suspensão Provisória 11 22%

Acusação e Acordo de Suspensão Provisória 6 12%

Acusação 17 34%

Fonte: CMVM

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Quadro 22 - Contencioso Extra Contraordenacional

(1)  Processos em curso em 1 de janeiro de cada ano 21 21 6 6 55 30 82 57

(2)  Processos iniciados 2 2 0 20 1 1 3 23

(3) Processos em curso durante o ano (1)+(2) 23 23 6 26 56 31 85 80

(4) Processos findos 2 1 0 0 26 23 28 24

(5) Processos em curso em 31 de dezembro de cada ano (3)-(4) 21 22 6 26 30 8 57 56

 Contencioso Administrativo Contencioso Tributário Contencioso Cível Total
 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Fonte: CMVM

Quadro 21 - Processos de Contraordenação

Processos transitados de anos anteriores 11 8 15 10 6 4 1 0 0 0 7 5 19 19 15 17 4 4 0 0 78 67

Processos iniciados durante o ano 1 2 1 1 0 2 0 2 0 3 1 3 9 12 21 13 1 0 0 0 34 38

Processos objeto de junção durante o ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 12 10 16 11 6 6 1 2 0 3 8 8 28 31 36 30 5 4 0 0 112 105

Processos investigados e não instaurados 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3

Processos decididos  4 3 6 3 1 1 1 1 0 3 2 1 10 10 19 9 1 0 0 0 44 31

Processos em curso no final do ano 8 7 10 7 4 5 0 1 0 0 6 6 18 21 17 20 4 4 0 0 67 71

Total 12 10 16 11 6 6 1 2 0 3 8 8 28 31 36 30 5 4 0 0 112 105

Na CMVM MER GCP QOI DPQ PIP IFnA IF AUD BCFT PAI Total 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Nos tribunais                      

Processos objeto de decisão final 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Processos a decorrer no final do ano 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 3

Total 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 5

Fonte: CMVM

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

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

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Quadro 23 - Coimas aplicadas

 2020 2021 Variação anual (%)

Número de coimas 39 38 -3%

Montante das coimas 6 647 500   11 565 000   74%

Destino do valor das coimas   

- receita do SII 5 427 500   11 075 000   104%

- receita da CMVM (1) 488 000   196 000   -60%

- receita do Estado (2) 732 000   294 000   -60%

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 24 – Total de pedidos de apoio dos investidores

 2017 2018 2019 2020 2021 var. 2021/2020 (%)

Reclamações 1 384 462 401 422 334 -21%

Pedidos de informação 4 494 2 220 2 423 2 370 3 568 51%

Denúncias 28 61 108 155 361 133%

Certidões 3 308 3 419 4 270 4 119 5 136 25%

Total 9 214 6 162 7 202 7 066 9 399 33%

Fonte: CMVM

Quadro 25 – Total de Reclamações Recebidas por Entidade

Reclamações Entradas por Entidade Reclamada 2017 2018 2019 2020 2021 var. 2021/2020 (%)

Intermediários Financeiros e Sociedades gestoras 1 349 436 389 401 313 -22%
de organismos de investimento coletivo 

Emitentes 14 10 5 2 1 -50%

Outros 21 16 7 19 20 5%

Total 1 384 462 401 422 334 -21%

Fonte: CMVM

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


78

COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS | RELATÓRIO ANUAL 2021

Voltar ao índice cmvm.pt

Quadro 28 – Resolução das Reclamações Concluídas

Reclamações Concluídas por Tipo 2020 2021 Diferença (p.p)

Entidade reclamada atendeu à pretensão do reclamante 24% 33% 8,7

Desfavorável ao reclamante 60% 55% -4,9

Entidade reclamada não atendeu à pretensão do reclamante nem apresentou elementos que,  3% 0% -2,6
na ótica da CMVM, permitiam contrariar o fundamento da reclamação apresentada

Esclarecimento pela CMVM sem necessidade de apresentação à entidade reclamada 0% 1% 0,8

Desistência do reclamante 1% 2% 1,1

Pendente apreciação pelo Tribunal 0% 0% 0,3

Não admitida 12% 9% -3,2

Fonte: CMVM

Quadro 26 – Reclamações recebidas por tipo de instrumento financeiro

Tipo de Instrumento Financeiro 2020 2021

Ações / Ações Preferenciais / Direitos 47% 45%

Obrigações / Papel Comercial 9% 10%

Fundos de Investimento 25% 20%

Obrigações Estruturadas (Notes) 2% 2%

Outros Instrumentos Financeiros Complexos 0% 0%

CFDs / Certificados / Warrants / Opções / Futuros 3% 5%

Outros / Não aplicável 14% 18%

Fonte: CMVM

Quadro 27 - Reclamações recebidas por assunto

 2020 2021

Execução de Ordens 38,9% 31,1%

Comissões / Encargos / Cláusulas Contratuais 19,7% 22,8%

Custódia / Juros / Dividendos 7,1% 8,4%

Qualidade da Informação Prestada / Adequação 22,3% 21,9%

Subscrição não autorizada 0,2% 0,6%

Gestão de carteiras / Consultoria 0,2% 0,3%

Outros Motivos 11,6% 15,0%

Fonte: CMVM

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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  Candidaturas: 54

 9.ª Edição Concurso Todos Contam  Escolas: 82

  Alunos: 10 000

 Candidaturas à 1ª Edição do Prémio Professor  5

 Protocolo de Cooperação entre o CNSF 1
 e o Ministério da Educação

Quadro 29 - Literacia financeira

Fonte: CMVM

*MPME - micro, pequenas e médias empresas.

** Secretaria Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

 Público-alvo Total
 Ações de formação

  nº participantes

 Formação de professores 600

 Formação de formadores do IEFP 

 8.º curso 15

 9.º curso 15

 Formação de públicos finais 3 413

 Formação no local de trabalho (SGMTSSS)** 204

 Formação de gestores MPME* 2 938

 Sub-total 6 585

Ações de sensibilização

 Escolas nº alunos

   World Investor Week  120

  Semana da Formação Financeira/GMW 10 200

 Sub-total 10 320

 Autarquias  

 Semana Formação Financeira 50

 Sub-total 50

 Outros públicos 

 MPME* 2 160

 Sub-total 2 160

Projeto "Todos Contam" 

Protocolos celebrados 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Quadro 31 - Tráfego no site da CMVM

Homepage 917 230 16% 535 448 9% -42%

Sistema de Difusão de Informação (SDI)  3 077 497 52% 3 522 757 58% 14%

   SDI - Emitentes 1 908 241 32% 2 070 187 34% 8%

   SDI - Fundos / Gestão de ativos 638 450 11% 885 391 15% 39%

   SDI - Intermediários financeiros 158 314 3% 192 635 3% 22%

   SDI - Capital de risco 101 369 2% 173 462 3% 71%

   SDI - Peritos avaliadores de imóveis 89 404 2% 125 283 2% 40%

   SDI - Auditores 53 710 1% 62 641 1% 17%

   SDI - outros 128 009 2% 13 158 0% -90%

CMVM 181 269 3% 172 972 3% -5%

Comunicados e contraordenações 422 466 7% 301 867 5% -29%

Legislação e consultas públicas 442 427 8% 399 697 7% -10%

Publicações  211 783 4% 148 059 2% -30%

Estatísticas 67 379 1% 59 831 1% -11%

Atividade internacional 24 415 0% 33 844 1% 39%

Área do Investidor 189 838 3% 174 860 3% -8%

Outros 364 482 6% 713 723 12% 96%

Total 5 898 786 100% 6 063 058 100% 3%

     

Nº de utilizadores 968 617  756 658  -22%

 2020 2021 2021/2020

Área do site Visualizações de página % total Visualizações de página % total variação %

Fonte: CMVM

Quadro 30 - Número de comunicações efetuadas/inseridas no sítio da CMVM na Internet

 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2020
      variação %

Factos Relevantes / Informação Privilegiada 1 434 1 389 1 317 1 282 1 385 8%

Outras Informações 2 117 1 760 1 721 1 813 1 595 -12%

Prestação de Contas 453 413 398 350 325 -7%

Participações Qualificadas 351 305 238 322 235 -27%

Documentos de Ofertas 271 275 244 204 179 -12%

Total 4 626 4 142 3 918 3 971 3 719 -6%

Prospetos 582 568 598 821 731 -11%

Regulamentos de Gestão 474 243 446 515 522 1%

Relatórios e Contas 724 706 715 727 782 8%

Informação Relevante 955 1 428 923 909 764 -16%

Total 2 735 2 945 2 682 2 972 2 799 -6%

Preçários 47 51 41 47 100 113%

Total 47 51 41 47 100 113%

PRIIPs 51 1 99 239 219 -8%

Unit-Linked 456 175 0 26 0 -100%

Total 507 176 99 265 219 -17%

Fonte: CMVM

Entidades Emitentes

Organismos de 

Investimento Coletivo

Intermediários Financeiros

Outros

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Quadro 32 - Distribuição dos colaboradores por cargos e carreiras

 2020  2021 

 N.º  % N.º  % variação 2021 / 2020 (%)

Cargos Dirigentes 18 8,1% 18 8,1% 0,0%

Técnica 167 75,2% 169 76,5% 1,2%

Administrativa 34 15,3% 31 14,0% -8,8%

Auxiliar 3 1,4% 3 1,4% 0,0%

Total 222 100,0% 221 100,0% -0,5%

Fonte: CMVM

Quadro 33 - Distribuição dos colaboradores
da CMVM por nível de habilitação literária
(em 31 de dezembro)

Quadro 34 - Distribuição por género em 2021

Habilitações Literárias  2020  2021

Ensino Básico  4,0%  4,1%

Ensino Secundário  13,0%  12,7%

Bacharelato  1,4%  1,4%

Licenciatura  55,9%  57,8%

Mestrado  22,5%  20,8%

Doutoramento  3,2%  3,2%

Fonte: CMVM

  N.º   %

Feminino  143  64,7%

Masculino  78  35,3%

Total  221  100,0%

Fonte: CMVM

Quadro 35 - Desenvolvimento e capacitação
dos colaboradores da CMVM em 2021 
Horas de formação por temas

Quadro 36 - Desenvolvimento e capacitação
dos colaboradores da CMVM em 2021 
Horas de formação por natureza das ações

Temas das ações de formação Nº de horas de formação % do total

Tecnologias / Sistemas de informação 1 783 36%

Técnicas de supervisão e auditoria 1 009 20%

Temas jurídicos e do mercado de capitais 562 11%

Inovação financeira 738 15%

Gestão de topo e liderança 264 5%

Competências comportamentais 444 9%

Outros 212 4%

Fonte: CMVM

Natureza das ações de formação Nº de horas de formação % do total

Formação na CMVM 2409 48%
por formadores externos

Formação externa internacional 532 11%

Formação externa nacional 1548 31%

Formação interna 523 10%

Fonte: CMVM

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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3. INFORMAÇÃO
FINANCEIRA

 Datas
 31/12/2021 31/12/2020

 10 19 090 20 057

 9 2 923 2 549

 8/11 26 220 26 199

 22 - 7

  48 233 48 811

 11 1 697 1 618

 11 1 1

 11 2 862 2 910

 22 1 902 1 296

 8 0 106

 7/11 8 422 5 779

  14 885 11 711

  63 118 60 523

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

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis

Outros ativos financeiros

Diferimentos

Ativo corrente

Clientes, Contribuintes e utentes

Estado e outros entes públicos

Outras contas a receber

Diferimentos

Outros ativos financeiros

Caixa e depósitos bancários

Rubricas

Total do ativo

 14 282 282

 14 56 409 56 409

 14 294 238

 14 13 13

 14/15/17 960 676

 14 2 037 56

   

  59 994 57 673

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Património

Reservas

Resultados transitados

Excedentes de revalorização

Outras variações no Património Líquido

Resultado líquido do exercício

Total do Património Líquido

 11 1 7

 11 423 632

 11 2 700 2 210

   

  3 124 2 849

  63 118 60 523

PASSIVO

Passivo não corrente

Fornecedores

Estado e outros entes públicos

Outras contas a pagar

Total do Património Liquido e Passivo

Total do passivo

Notas

Milhares de euros

Quadro 1 - Balanço individual em 31 de dezembro de 2021 e 2020

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Quadro 2 - Demonstração individual de resultados por naturezas de exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020

 Exercícios
 2021 2020

 16 24 197 22 047

 19 (1 301) (1 379)

 16/17 44 160

 18/20 (3 048) (2 837)

 15 (14 703) (15 122)

 11 (167) (93)

 8/11/16 1 2

 16 593 304

 21 (1 015) (863)

   

  4 600 2 219

IImpostos e Taxas

Transferências correntes e subsídios concedidos

Subsídios de exploração obtidos

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 

Aumentos/Reduções de justo valor

Outros rendimentos 

Outros gastos

Rendimentos e gastos

Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento

 9/10 (2 584) (2 187)

  2 016 31

Gastos/reversões de depreciações e amortizações

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

 16 27 33

  2 044 64

Juros e rendimentos similares obtidos

Resultado antes de impostos

 13 (7) (8)

  2 037 56

Imposto sobre o rendimento do exercício

Resultado líquido do exercício

Notas

Milhares de euros

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturezas do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Lisboa, xx de março de xxx
O Conselho de Administração

   O Diretor do Departamento Financeiro, Patrimonial
 e Administrativo

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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4. DECISÕES JUDICIAIS
EM 2021

No período compreendido entre 2011 e 2021, remetemos 50 co-

municações ao Ministério Público (MP), por indícios de crimes 

contra o mercado. Em 2021, não efetuámos qualquer comunica-

ção ao MP por indícios de crimes contra o mercado. Das comuni-

cações efetuadas no período em referência, 8 foram arquivadas 

na fase de inquérito (16%) e encontram-se em inquérito 8 pro-

cessos. Foi deduzida acusação pelo MP em 17 processos, sendo 

que em 6 processos houve acordo de suspensão provisória na 

fase de instrução. Outros 11 processos terminaram também com 

acordo de suspensão provisória, implicando a integral devolu-

ção das mais-valias obtidas e o pagamento de injunções a favor 

de instituições de solidariedade social e do próprio Sistema de 

Indemnização de Investidores (SII), por parte dos arguidos, em 

número superior ao dos processos.  

Em 2021, o MP, na fase de inquérito, proferiu três decisões: 

duas de acusação (uma em processo de manipulação de mer-

cado e outra em processo de abuso de informação) e outra de 

arquivamento num processo de abuso de informação. No final 

do ano, encontrava-se em fase de julgamento um processo de 

manipulação de mercado, em que foi proferido despacho de pro-

núncia em 2018. 

CASOS COM ACUSAÇÃO 

CASO A
INDÍCIOS DE MANIPULAÇÃO DE MERCADO 

O caso foi comunicado pela CMVM ao MP, em 2016, por indícios 

da prática de crime de manipulação de mercado. No âmbito das 

averiguações preliminares foram recolhidos indícios de que os 

arguidos transmitiram para o mercado várias ordens envolven-

do quantidades reduzidas de ações, a preços sequencialmente 

crescentes ou decrescentes, que não tinham intenção de con-

cretizar, procedendo ao seu posterior cancelamento, ao mes-

mo tempo que transmitiam também ordens sobre quantidades 

elevadas com o objetivo destas serem efetivamente executadas, 

influenciando assim as condições de formação dos preços, con-

duzindo a uma alteração no regular funcionamento do mercado. 

Em resultado desta atuação, foram realizados negócios a preços 

mais vantajosos, permitindo a realização de mais valias superio-

res às que resultariam do normal funcionamento do mercado.  

 

CASO B
INDÍCIOS DE ABUSO DE INFORMAÇÃO 

O caso foi comunicado pela CMVM em 2017, por indícios da práti-

ca de crime de abuso de informação relacionado com a divulga-

ção de um anúncio de OPA. Na fase de averiguações preliminares 

foram recolhidos indícios de que os arguidos, familiares entre 

si, realizaram operações sobre as ações da sociedade visada, 

nas proximidades da divulgação do anúncio preliminar de OPA, 

comprando ações antes da divulgação do anúncio preliminar e 

vendendo-as após essa mesma divulgação, o que lhes permitiu 

obter mais-valias consideráveis num curto espaço temporal.  
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CASO COM ARQUIVAMENTO  

CASO C
INDÍCIOS DE ABUSO DE INFORMAÇÃO 
 

Em 2017, a CMVM participou ao MP factos indiciadores da prática 

do crime de abuso de informação relacionado com a introdução 

de ajustamentos à medida de resolução tomada anos antes. 

Na fase de averiguações preliminares foi apurada a realização 

de um conjunto de operações de venda sobre instrumentos fi-

nanceiros (obrigações), num montante nominal relevante, nas 

proximidades da divulgação de decisão relevante, suscetível de 

alterar de forma significativa o preço desses instrumentos fi-

nanceiros e que não era do conhecimento público antes da sua 

divulgação. As vendas, de valor relevante, foram concentradas 

na semana imediatamente anterior, e numa específica sessão de 

negociação, à divulgação da decisão relevante, num momento 

caracterizado por reduzida liquidez do mercado. No âmbito das 

averiguações preliminares, da análise das operações realizadas 

e das concretas condições em que as mesmas foram realizadas – 

em termos de valor envolvido, calendário, histórico de operações 

realizadas e condições de liquidez do mercado – concluiu-se pela 

existência de indícios de utilização de informação privilegiada 

por parte do investidor envolvido. 

Na fase de inquérito, o MP proferiu despacho de arquiva-

mento, tendo concluído que “Assim e se, por um lado, podemos 

acompanhar que tais elementos poderiam levar à conclusão da 

existência de indícios de utilização de informação privilegiada, por 

outro não são suficientes para concluir pela verificação da funda-

da suspeita da prática de crime”. 

SÍNTESES DAS DECISÕES JUDICIAIS 

SENTENÇA DO TRIBUNAL  
DA CONCORRÊNCIA, REGULAÇÃO  
E SUPERVISÃO DE 29 DE ABRIL DE 2021 

O Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS) pro-

nunciou-se, em sede de recurso de impugnação judicial, sobre 

a decisão da CMVM que condenou o administrador de um inter-

mediário financeiro numa coima única de 75 mil euros, suspensa 

na sua execução no valor de 50 mil euros, pelo prazo de 2 (dois) 

anos, pela prática das seguintes contraordenações: 

i. Violação do dever de não utilização do dinheiro de clientes 

no interesse de terceiros, previsto no artigo 306.º, n.º 4, do 

Código dos Valores Mobiliários, ex vi dos artigos 304.º, n.º 

5, e 305.º-D, n.º 1, do CdVM, em conjugação com os artigos 

398.º, alínea c), e 388.º, n.º 1, alínea a), do CdVM; 

ii. Violação do dever de orientar a sua atividade no sentido da 

proteção dos legítimos interesses dos seus clientes, pre-

visto no artigo 304.º, n.º 1, do CdVM, ex vi dos artigos 304.º, 

n.º 5, e 305.º-D, n.º 1, do CdVM, em conjugação com os arti-

gos 400.º, alínea b), e 388.º, n.º 1, alínea b), do CdVM; 

iii. Violação do dever de dar prevalência aos interesses dos 

clientes, tanto em relação aos seus próprios interesses 

como em relação aos interesses dos seus titulares dos 

órgãos sociais, previsto no artigo 309.º, n.º 3 do CdVM, ex 

vi dos artigos 304.°, n.º 5 e 305.°-D, n.º 1 do CdVM, em con-

jugação com os artigos 397.º, n.º 2, alínea b), e 388.º, n.º 1, 

alínea a), do CdVM. 
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O TCRS (i) declarou extinto, por prescrição, o procedimento con-

traordenacional instaurado por violação do dever de dar preva-

lência aos interesses dos clientes, tanto em relação aos seus 

próprios interesses como em relação aos interesses dos seus ti-

tulares dos órgãos sociais e (ii) condenou o arguido pela violação 

do dever de não utilização do dinheiro de clientes no interesse de 

terceiros e pela violação do dever de orientar a sua atividade no 

sentido da proteção dos legítimos interesses dos seus clientes. 

Em síntese, ficou provado que o referido administrador 

do intermediário financeiro, com a sua conduta, contribuiu, por 

ação e por omissão, para que o intermediário financeiro (i) tives-

se utilizado dinheiro de clientes no interesse de terceiros, ao ter 

utilizado o saldo da conta de clientes  para efetuar transações 

para a carteira de um dos clientes sem que este dispusesse de 

liquidez para o efeito e (ii) não tivesse orientado a sua atividade 

no sentido de proteger os legítimos interesses dos seus clien-

tes, ao ter adquirido ações para a carteira de um cliente, em 

violação dos limites de investimento constantes do contrato de 

gestão de carteira celebrado entre esse cliente e o intermediá-

rio financeiro. 

Na decisão proferida, o TCRS considerou, nomeadamen-

te, que o dever previsto no artigo 306.º, n.º 4, do CdVM impende 

não apenas sobre o próprio intermediário financeiro mas ainda 

sobre os titulares do órgão de administração e as pessoas que 

dirigem efetivamente a atividade do intermediário financeiro, 

nos termos dos artigos 304.º, n.º 5, e 305.º-D, n.º 1, do CdVM, in 

casu, o Arguido. 

O Arguido foi condenado numa coima única no valor de 40 

mil euros, suspensa na sua execução no valor de 35 mil euros, 

pelo prazo de 3 (três) anos. 

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO  
DE LISBOA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021  

O Tribunal da Relação de Lisboa pronunciou-se, em sede de re-

curso, sobre a sentença proferida em 09.12.2020 pelo Tribunal 

da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS) no processo n.º 

178/20.7YUSTR, cujo objeto consistia na divulgação por socieda-

de emitente de valores mobiliários admitidos à negociação em 

mercado regulamentado de informação sem qualidade (contida 

em Relatório e Contas Consolidadas e em Relatório de Governo 

Societário), em violação do disposto no artigo 7.º do Código dos 

Valores Mobiliários. 

Neste processo de contraordenação foi proferida, pelo 

TCRS, decisão condenatória quer da sociedade emitente quer de 

alguns dos seus administradores por estes terem dado um con-

tributo causal para a divulgação de informação sem qualidade. 

Apreciando o recurso apresentado pelos administradores, o Tri-

bunal da Relação de Lisboa considerou, à luz do conceito exten-

sivo de autor que vigora no Direito das Contraordenações, que 

os recorrentes deram um contributo causal para a divulgação 

de informação sem qualidade por parte da sociedade emitente, 

sublinhando ainda que as características das pessoas singulares 

que foram condenadas no âmbito daquele processo, e, em espe-

cial, a posição que ocupavam na sociedade emitente, impunham 

um conhecimento da qualidade da informação divulgada. 

A este propósito, salientou o Tribunal que “os potenciais 

prevaricadores que se movam numa área de intervenção geradora 

de dados relevantes para o mercado dos valores mobiliários têm 

que possuir, impreterivelmente, noção do que é permitido e do 

que é proscrito no seu campo de intervenção.”. Tendo afirmado 
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ainda que “mal andariam o País, a sua economia e as atividades 

financeiras se os seus agentes, investidos em funções de topo e 

de consequentes responsabilidades acrescidas não soubessem 

distinguir, nas suas atividades, «verdade, clareza, objetividade, 

completude, licitude e atualidade» e se vigorasse a noção de falta 

de objetividade desses conceitos e de relatividade de todas as vio-

lações, sob o manto das invocadas «interpretações divergentes», 

«domínio da incerteza da previsão» e «arbitrariedade do resultado 

hermenêutico»”. 

O Arguidos recorrentes foram condenados no pagamento 

de coimas únicas fixadas entre 180 mil euros e 320 mil euros. 

 

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE RELAÇÃO  
DE LISBOA, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 

O Tribunal da Relação de Lisboa  pronunciou-se, em sede de re-

curso, sobre a sentença proferida em 21.07.2021 pelo Tribunal da 

Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS) no processo n.º 

290/20.2YUSTR, em que é Arguida uma sociedade de revisores 

oficiais de contas e na qual o TCRS dera como provada a prática 

das seguintes contraordenações: (i) violação do dever do auditor 

de documentar, adequadamente, nos seus papéis de trabalho, 

de forma a suportar a sua opinião, o planeamento da auditoria, 

os procedimentos de auditoria efetuados e a prova de auditoria 

obtida, bem como factos importantes que fossem do seu conhe-

cimento respeitantes ao trabalho efetuado; (ii) violação do dever 

do auditor de obter prova de auditoria apropriada e suficiente 

para suportar a opinião de auditoria a emitir na certificação legal 

das contas/relatórios de auditoria; (iii) violação do dever do audi-

tor de emitir uma opinião com reservas (por limitação de âmbito 

ou por desacordo) nos casos em que não lhe seja possível obter 

prova de auditoria apropriada e suficiente sobre determinado 

tema material ou quando obtenha prova de uma distorção mate-

rial na informação financeira auditada; (iv) violação do dever do 

auditor de manter um nível apropriado de ceticismo profissional; 

(v) violação do dever do auditor de elaborar e conservar docu-

mentação suficiente para o CNSA1 examinar o trabalho do ROC, 

(vi) prestação de informação falsa pelo auditor ao CNSA. 

O Tribunal da Relação de Lisboa manteve a decisão proferi-

da pelo TCRS, em cuja sentença este Tribunal sublinhara que os 

papéis de trabalho de um auditor devem ser “autossuficientes e 

autoexplicativos”, de forma a permitir compreender a “natureza, 

extensão e oportunidade dos procedimentos de auditoria realiza-

dos pela [sociedade de revisores oficiais de contas] para respon-

der aos riscos de distorção material por si identificados”.  

A Recorrente foi condenada numa coima única de 450 mil 

euros.

1 Autoridade de supervisão de auditoria à data da prática dos factos em causa no processo.
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