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Estávamos longe de o adivinhar na altura, mas os valores que 
assumimos perante a comunidade e a concretização das prioridades 
delineadas para 2019 permitiram-nos enfrentar a crise sanitária de 
2020 mais preparados para servir os investidores, o mercado e o 
país. Nas próximas páginas conhecerá como reforçámos a estrutura 
organizacional e nos adaptámos, como focámos e inovámos na 
supervisão com resultados visíveis, como simplificámos a regulação 
e reduzimos tempos de reação, ou como implementámos uma nova 
imagem que afirma o nosso empenho numa viragem para o exterior, 
aceitando os desafios do mercado e da inovação.

GABRIELA FIGUEIREDO DIAS
Presidente do Conselho de Administração da CMVM

I - MENSAGEM
DA PRESIDENTE
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Visto do lugar no tempo de onde escrevo, 2019, a que este Relatório se refere, parece  
muito longínquo. No início de 2019 preparávamo-nos para o Brexit, com os seus desafios e 
oportunidades e, com otimismo, para aquele que prometia ser o primeiro ano de retoma do 
mercado depois da grande crise financeira. Hoje, a meio de 2020, lidamos com os impactos, 
ainda incertos, de uma inesperada crise sanitária que rapidamente se propagou à economia e 

ao sistema financeiro, tornando-a incontornável nesta mensagem.

A ela voltarei. Mas 2019 foi um ano de importantes avanços (alguns deles, atrevo-me a dizê-lo, históricos) na 
CMVM.

2019 foi um ano da afirmação dos valores da CMVM. No contexto da nossa missão e da visão que temos para 
a CMVM, assumimos para nós e perante todos um conjunto de valores que nos guiaram no cumprimento das 
Prioridades que definimos e divulgámos, na linha de prestação de contas que perseguimos no ano passado1. 
Colaboração, Tempestividade, Transparência, Rigor, Inovação e Integridade guiaram, e guiarão a CMVM, con-
ferindo coerência a tudo o que fazemos para proteger o investidor, e para contribuir para o desenvolvimento 
do mercado e a estabilidade financeira. 

Foi também em 2019 que adotámos uma nova imagem institucional, alinhada com uma política de relaciona-
mento e de reforço da comunicação ao serviço da nossa missão – um marco na história da CMVM, refletin-
do um posicionamento de empenho numa viragem da CMVM para o exterior e o desafio da inovação, que não 
recusamos.

Mas em 2019 ganhou também lastro uma ambição de alargamento e propósito da nossa atuação, que nos fez 
abraçar projetos e perseguir objetivos inovadores. Que nos fez, numa palavra, ousar. Sustentabilidade, super-
visão prudencial e macroprudencial, ética e governação, simplificação, competitividade, proximidade, servi-
ço público à comunidade, transformação organizacional – muitas coisas novas a acontecerem na CMVM em 
2019, numa dinâmica sustentada a impulsionar o nosso processo de evolução para um regulador-modelador, 
interventivo, pedagógico e com uma ideia clara e forte sobre o seu papel na comunidade.

Nenhum desses valores, projetos ou ambições se ficaram pelas palavras. Assumimos compromissos públicos 
no início de 2019, este é o momento de prestar contas do que fomos capazes de cumprir. 

Tendo como pano de fundo e impulso os nossos valores, projetos, ambições e propósito,  
e como meta, as nossas Prioridades 2019, vale a pena referir alguns dos principais  
marcos de 2019.

Em matéria de tempestividade e previsibilidade da nossa atuação, um tema muito caro aos nos-
sos supervisionados e fator crítico de competitividade do mercado: encontrarão nas páginas seguintes os 
números impressionantes da redução dos prazos de reação e resposta na supervisão, nos registos, atos au-
torizativos e aprovação de prospetos, publicidade e operações, numa resposta lapidar a uma solicitação re-
corrente do mercado que se traduz em ganhos já amplamente percecionados. 

(https://www.cmvm.pt/pt/CMVM/Linhas%20de%20a%C3%A7%C3%A3o/Pages/prioridades_2020.aspx)

1
  Disponível em www.cmvm.pt > A CMVM > Prioridades
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Foi integralmente revisto o modelo de apreciação de reclamações, encurtando significativamente prazos de 
reação e de finalização dos processos, prestando por esta via um melhor serviço aos investidores.

À tempestividade ligou-se um objetivo transversal de simplificação. Para além de potenciar a pontualidade da 
nossa atuação, a simplificação confere competitividade global ao nosso mercado, removendo obstáculos na re-
lação dos agentes económicos com o mercado e com a regulação e supervisão. Veio nesta linha a revisão profun-
da do regime jurídico das sociedades gestoras de fundos de investimento e de titularização conduzida em 2019, 
preparando as novas competências de supervisão prudencial que viriam a transitar para a CMVM em 2020, visan-
do a simplificação do regime e maior agilidade da supervisão e dos supervisionados. Outras medidas regulatórias 
foram conduzidas em 2019 com vista, por um lado, a uma decisiva simplificação - a revisão integral do Código dos 
Valores Mobiliários, por ocasião dos seus 20 anos, cuja proposta se encontra a aguardar seguimento pelo Gover-
no, ou a revisão do regime geral da supervisão de auditoria; por outro lado, com vista à disponibilização de novos 
instrumentos, como os Fundos de Créditos ou as Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI). Lançá-
mos também um projeto ambicioso de simplificação de deveres de reporte, cuja conclusão se espera para 2020.

2019 foi, ainda, o ano de nos aproximarmos. Sem perder nunca de vista o rigor e a integridade que marca a 
nossa atuação, iniciámos as bases de um relacionamento institucional de colaboração e proximidade com os 
supervisionados e os investidores, traduzido no diálogo contínuo com os nossos stakeholders, no seu envol-
vimento prévio nos projetos regulatórios, sessões de trabalho e de esclarecimento, disponibilização de con-
tactos diretos, emissão de Perguntas e Respostas, revisão do website – contribuindo, desse modo, para o re-
forço da confiança dos investidores.

A abordagem à política regulatória e à supervisão conheceu também importantes alterações. Apostados num 
modelo de atuação assente nos principais riscos e nos principais ganhos de supervisão, mas também em in-
tegrar assumidamente a estabilidade financeira no nosso mandato, a CMVM iniciou um novo caminho na iden-
tificação e tratamento de riscos macrofinanceiros, incluindo alguma reorganização estrutural interna, com o 
fim de assegurar uma política regulatória e uma supervisão ajustadas aos riscos e oportunidades e que asse-
gurem respostas adequadas.

Sob a égide do rigor, da transparência e da integridade tomámos decisões muito complexas  - algumas de-
las inéditas - de supervisão: intervenções sobre auditores a determinarem o afastamento da profissão; inibi-
ção de direitos de voto de acionistas de referência de emitentes nacionais em consequência de participações 
qualificadas não transparentes; proibição da comercialização de opções binárias ao abrigo dos novos pode-
res conferidos pela DMIF II; ou a ação da CMVM na extinção do procedimento de registo da OPA sobre a EDP são 
exemplos de uma atuação não complacente, focada na transparência, integridade e rigor, da qual não nos de-
mitimos; e que é, a par com a colaboração e proximidade, elemento crítico da recuperação e consolidação da 
confiança dos investidores, por sua vez decisiva para a dinamização do mercado.

Foram os mesmos valores do rigor e da transparência que levaram a desenvolver um modelo inovador de indi-
cadores da qualidade de auditoria (AQI) e o modelo de grading dos resultados da supervisão de auditoria. 

A sustentabilidade, tema proposto pela CMVM ao mercado de forma inovadora em 2018, ganhou em 2019 um pa-
pel de enorme relevância na nossa atividade. Lançámos uma consulta pública de grande espetro sobre o tema, 
inaugurámos uma área do site dedicada às finanças sustentáveis, integrámos os Grupos de Trabalho da ESMA 
e da IOSCO e assinámos a Carta de Compromisso para o Financiamento Sustentável em Portugal, que visa pro-
mover a incorporação de critérios ambientais e de sustentabilidade na atividade do setor financeiro para uma 
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economia neutra em carbono em 2050. Internamente, a CMVM evoluiu em 2019 na digitalização e apurou uma 
redução drástica de consumo de papel, eletricidade e água.

A preocupação da sustentabilidade, a par com uma preocupação de justiça equitativa na distribuição do esfor-
ço de financiamento da CMVM pelos nossos supervisionados, determinou ainda a apresentação ao Governo de 
uma proposta, a aguardar seguimento, de alteração do nosso modelo de financiamento, que se encontra de-
sajustado à estrutura, aos riscos e aos encargos da supervisão, em termos que comprometem a sua justiça e 
a nossa sustentabilidade financeira.

Na linha da inovação, são inevitáveis as referências à autorização do primeiro fundo de investimento social e 
o lançamento do FinLab em conjunto com os outros reguladores financeiros, um canal de comunicação entre 
estes e inovadores financeiros.

Foram os importantes avanços de 2019 que nos permitem hoje, a braços com a mais impre-
parada das crises, dar provas da nossa preparação, enquanto organização, para cumprir a nos-
sa missão com o mesmo rigor e acrescida profundidade mesmo na mais inesperada e desconheci-
da das circunstâncias, e em pleno respeito pela segurança e bem-estar das pessoas que para isso 
connosco trabalham. Para tanto contribuíram os passos já dados no Programa de Transformação 

CMVM+, iniciado em 2019 e cujo investimento esperamos, dependendo sobretudo do quadro e condições or-
çamentais, possa ser concluído no primeiro semestre de 2021. E contribuiu o amadurecimento de políticas de 
recursos humanos em 2019, sobre horários flexíveis e teletrabalho, que nos preparávamos para implementar 
quando a realidade as antecipou.

Tudo o que fizemos corresponde a um esforço coletivo. Desde logo, um esforço importante  
das pessoas da CMVM, que viram as suas responsabilidades acrescidas em razão de novas 
competências, projetos e ambições, contra uma redução de 7,5% dos seus quadros em 2019. 

Foi um esforço desenvolvido também em conjunto com os nossos parceiros e congéneres inter-
nacionais, sobretudo europeus. Nesta dimensão, destaca-se em 2019 a designação da CMVM para liderar o Co-
mité de Gestão da Ativos da ESMA e a renovação da liderança do Comité de Convergência de Supervisão, num 
esforço intenso para uma pequena autoridade com escassos recursos, mas determinante no seu contributo 
para o desenvolvimento do mercado português e a qualidade e modernidade da sua supervisão.

Um esforço ainda partilhado com os nossos stakeholders, que quiseram, durante 2019, associar-se à CMVM, in-
centivando-nos, desafiando-nos e lançando connosco as bases de uma verdadeira comunidade, onde a CMVM 
se quer posicionar do lado das soluções para o mercado e para Portugal, sem nunca abrir mão da sua função 
reguladora, supervisora e modeladora.

Em 2020, de onde vos escrevo, os desafios não são menores – pelo contrário. O futuro é menos auspicioso do 
que o antevíamos em 2019 e a necessidade de ação para fazer crescer o mercado e proteger os investidores 
é crítica. Avançamos para 2020 persistindo, e se necessário intensificando uma ação tempestiva, destemida, 
colaborativa e assertiva na proteção dos investidores e das instituições. A emergência que hoje enfrentamos 
leva-nos a uma nova consciência da importância de sermos uma parte da solução e a um renovado compromis-
so para com os nossos investidores, as nossas empresas e o nosso País, limitando na medida possível os im-
pactos do choque e garantindo a nossa participação no projeto maior do relançamento do nosso mercado, da 
nossa economia e do bem-estar de todos. l
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II - MISSÃO, ESTRATÉGIA E VALORES

REGULAÇÃO SIMPLES

Regulação simples, objetiva, clara e proporcional, 

que promova a proteção do investidor e estimule

a competitividade e a eficiência dos mercados.

SUPERVISÃO E ENFORCEMENT FOCADOS

Supervisão e enforcement focados, preventivos, 

tempestivos e consequentes, que assegurem

a integridade e a credibilidade dos mercados.

INCLUSÃO FINANCEIRA

Inclusão financeira e acesso à informação 

pelo investidor, para uma tomada de decisão 

consciente e responsável.

ORGANIZAÇÃO CAPACITADA

Relacionamento com stakeholders e prossecução da missão, 

com uma organização capacitada, eficaz, ágil, transparente, 

eficiente e dotada dos melhores profissionais.

MISSÃO

A nossa missão é regular e supervisionar o mercado de instrumentos financeiros português e as entidades que nele operam, em be-

nefício dos investidores e do bom funcionamento do mercado. 

LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

Com vista ao cumprimento da nossa missão, o Conselho de Administração definiu, no início de 2017, quatro linhas de orientação es-

tratégica até 2021 que têm guiado e pautado a nossa atuação neste período.

1 2
3 4
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OS SEIS VALORES CMVM

INTEGRIDADE

Pautamos a nossa conduta por um comportamento baseado em elevados padrões éticos, de equidade e de independência, de 

modo a inspirar credibilidade e confiança interna e externa.

TRANSPARÊNCIA 

Adotamos uma postura de abertura, diálogo e envolvimento, assente num princípio de prestação de contas sobre a nossa ativi-

dade. Colaboradores, investidores, entidades supervisionadas, outras autoridades, bem como a sociedade em geral, devem ter 

acesso à forma como a CMVM trabalha, às suas políticas, prioridades, entendimentos, orientações e decisões.

TEMPESTIVIDADE

Atuamos com o objetivo de tomar decisões em tempo útil, que promovam a justiça e a eficácia, e que contribuam para o dina-

mismo e a competitividade do nosso mercado. Para tal procuramos ter sempre presente o contexto onde nos inserimos, bem 

como um ajustamento contínuo de procedimentos e prioridades.

RIGOR

Investimos no conhecimento e na sistematização de procedimentos para efetuarmos análises rigorosas, que nos permitam 

cumprir e fazer cumprir a legislação, baseados em decisões fundamentadas, consistentes e esclarecedoras.

COLABORAÇÃO

Estamos focados na construção de soluções adequadas e proporcionais assentes numa comunicação profissional e de quali-

dade, grande disponibilidade, pedagogia e partilha de informação entre colaboradores e com investidores, entidades supervi-

sionadas, outras autoridades e a sociedade em geral.   

INOVAÇÃO

Procuramos soluções ajustadas aos desafios e ao dinamismo resultantes dos desenvolvimentos sociais, financeiros e tecno-

lógicos para dessa forma corresponder às necessidades do mercado e dos seus agentes e à exigência de uma supervisão que 

previna problemas e antecipe soluções.

MISSÃO E VALORES
CMVM.PT

São seis os valores que nos definem e que entendemos serem 
fundamentais para cumprirmos a nossa missão de serviço público, 
enquadrando e orientando a nossa atuação.
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III - 2019
EM NÚMEROS

Da supervisão à regulação, passando pela 
comunicação e relação com o mercado 
e o apoio aos investidores. Aqui encontra 
um retrato da nossa atividade em 2019, 
um ano em que o PSI-20 voltou aos 
ganhos (10,2%) em linha com a tendência 
internacional e a economia cresceu 2,2%, 
acima da média da Zona Euro.

SUPERVISÃO

Mercados

527 ocorrências registadas de

situações potencialmente anómalas

21 processos de análise de operações concluídos

62 ações de supervisão

Gestão de ativos e intermediação financeira

14 ações de supervisão presencial concluídas,

9 das quais a instituições de crédito nacionais

13 ações de supervisão presencial iniciadas

4 ações de supervisão presencial a intermediários

financeiros sobre conduta em mercados

560 ações de supervisão contínua e 

55 relatórios de monitorização 

Emitentes

69 ações de supervisão de informação financeira que resultaram 

na emissão de 97 notificações e 95 recomendações

3 admissões e 6 exclusões de emitentes de ações

5 admissões e 7 exclusões de emitentes de obrigações

1 prospeto de ações aprovado

10 prospetos de obrigações aprovados

Auditores

9 ações de supervisão presenciais concluídas

51 ações de supervisão contínua 

1 217 auditores registados

185 SROC registadas

Outras entidades supervisionadas

15 novos organismos de investimento 

coletivo imobiliário autorizados

13 novos organismos de investimento mobiliário autorizados

1 fundo de empreendedorismo social autorizado

1 fundo de investimento alternativo especializado autorizado

3 entidades gestoras de plataformas de crowdfunding registadas

1 sociedade gestora de fundos de investimento mobiliário registada

1 instituição de crédito registada para a atividade 

de intermediação financeira

3 sociedades de consultoria para o investimento registadas

2 sociedades de titularização de crédito registadas

5 sociedades de capital de risco registadas

28 fundos de capital de risco registados

98 peritos avaliadores de imóveis registados 

APOIO AO INVESTIDOR

7 202 pedidos de apoio dos investidores 

401 reclamações recebidas

1 129 reclamações concluídas 

37 dias, prazo mediano de tratamento de uma 

reclamação, não considerando as reclamações 

relacionadas com medidas de resolução 

78% reclamações atendidas pela entidade reclamada ou 

em que a pretensão do reclamante não era procedente

FORMAÇÃO E INOVAÇÃO

39 candidaturas recebidas à 1.ª Edição do 

Portugal Finlab – Innovation Hub

10 projetos selecionados para participarem do Innovation Hub

6 workshops temáticos sobre Big Data Analytics e Blockchain

Voltar ao índice cmvm.pt
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COLABORADORES

230 n.º de colaboradores 

43 anos média de idades 

TECNOLOGIA

500 mil ficheiros recebidos de informação normalizada

4,6 milhares de milhões de registos de 

informação em repositórios de dados 

215 servidores sob gestão

51 bases de dados sob gestão

158 terabytes de armazenamento sob gestão 

CONTAS

22,9 milhões de euros de proveitos 

23,7 milhões de euros de custos

RECURSOS

ATIVIDADE

REGULAÇÃO

6 regulamentos da CMVM, dos quais 

3 tinham sido sujeitos a consulta no ano anterior

CONTRAORDENAÇÕES

76 processos de contraordenação decididos 

26 coimas aplicadas 

1,9 milhões de euros total de coimas aplicadas 

INVESTIGAÇÃO

21 processos de investigação concluídos 

3 comunicações ao Ministério Público 

75 investidores investigados por suspeita de abuso de mercado 

4 alertas da CMVM aos investidores sobre 

intermediação financeira não autorizada 

COOPERAÇÃO 

94 pedidos de informação

solicitados a congéneres internacionais 

49 respostas a solicitações

em matéria de cooperação

institucional e internacional

RELAÇÃO COM O MERCADO

2 conferências internacionais organizadas, incluindo a 

celebração dos 20 anos do Código dos Valores Mobiliários 

20 eventos com stakeholders, com cerca de 1 715 participantes 

2 eventos “Conversas na CMVM” 

546 564 utilizadores do website da CMVM

6 novas brochuras da CMVM focadas no investidor

7 vídeos divulgados no site e nas redes sociais (Twitter 

e LinkedIn), entre os quais um sobre o EMIR
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IV - MARCOS DO ANO 

As finanças sustentáveis marcaram um ano que evoluiu na expectativa do desfecho 
do Brexit.  Celebrámos os 20 anos do Código dos Valores Mobiliários, acelerámos a 
simplificação regulatória e reformulámos o processo de reclamações. A meio de um ano 
em que quisemos estar mais próximos, apresentámos uma nova imagem institucional.

15 JAN
Publicada circular sobre supervisão do regime recomendató-

rio do governo societário, com novas regras e procedimentos 

para 2019, na sequência da concretização da transição para 

um modelo de autorregulação 

8 JAN
Concedida a primeira autorização de um organismo de investi-

mento alternativo em valores mobiliários sob a forma societá-

ria (SICAFI – Investimento Alternativo)   

30 JAN
Gabriela Figueiredo Dias, presidente da CMVM, designada 

presidente do Comité Permanente sobre Gestão de Ativos da 

ESMA (Investment Management Standing Committee). Mandato 

termina a 30 de outubro de 2020

24 JAN
Divulgadas prioridades da CMVM para 2019. Foram definidas 

sete prioridades focadas na regulação e na supervisão, na 

sustentabilidade e inovação, na melhoria da comunicação e do 

serviço público prestado

7 FEV
José Miguel Almeida como vogal da CMVM, nomeado para um 

mandato único de seis anos. Integrou a CMVM em 1992 e coor-

denava os departamentos com responsabilidades sobre inter-

mediação financeira e gestão de ativos

26 MAR
João Sousa Gião, vogal da CMVM, reeleito presidente do Co-

mité Permanente de Convergência de Supervisão (Supervisory 

Convergence Standing Committee) da ESMA. Mandato de dois 

anos termina a 30 de março de 2021

8 MAR
Divulgado Regulamento que estabelece o regime jurídico 

das Sociedades de Investimento Mobiliário para Fomento 

da Economia, em particular sobre o respetivo regulamento 

interno e as obrigações de reporte à CMVM

28 MAR
Divulgadas alterações ao regime de tratamento de reclama-

ções e resolução de conflitos, (Regulamento n.º 3/2019). Novo 

modelo posiciona a CMVM como segunda instância de recla-

mações, permitindo maior rapidez e melhor resposta das en-

tidades reclamadas.

27 MAR
Publicadas perguntas e respostas sobre o Brexit, destinadas 

à indústria, operadores de mercado e investidores não profis-

sionais, visando esclarecer quanto a impactos de uma saída do 

Reino Unido da UE sem acordo 

30 ABR
Publicadas perguntas e respostas sobre criptoativos e finan-

ciamento colaborativo (crowdfunding) destinadas a esclarecer 

os investidores e as entidades que atuam ou pretendem atuar 

no mercado 

JAN
2019

FEV

MAR

ABR
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29 AGO
CMVM declarou a falta de transparência da participação impu-

tada à High Seas, High Bridge e Blackhill no capital da Pharol, 

o impedimento do exercício dos respetivos direitos de voto e a 

limitação de receber dividendos

15 JUL
CMVM assinou, com outras 19 entidades, a Carta de Compro-

misso para o Financiamento Sustentável em Portugal, com o 

objetivo de promover a incorporação de critérios de sustenta-

bilidade na atividade do setor financeiro 10 JUL
Publicado primeiro relatório anual sobre reclamações e pedi-

dos de informação, referente a 2018. Revelou uma queda sig-

nificativa de novas reclamações, para níveis inferiores aos da 

crise financeira17 JUN
CMVM restringiu a comercialização, distribuição e venda de 

contratos diferenciais (CFDs) e proibiu a comercialização, dis-

tribuição e venda de opções binárias a investidores não pro-

fissionais

31 MAI
Realizada conferência anual da CMVM, que teve como tema “Da 

Proteção dos Investidores à Promoção do Mercado”, e celebrou 

os 20 anos do Código dos Valores Mobiliários

Apresentada nova imagem institucional da CMVM, consistente 

com objetivos de proximidade, participação e abertura à co-

munidade, visando mensagens mais claras, focadas e úteis ao 

serviço de uma melhor supervisão 

1 MAI
CMVM comunicou indeferimento dos pedidos de registo das 

ofertas públicas de aquisição anunciadas preliminarmente 

pela China Three Gorges (Europe) sobre a EDP – Energias de 

Portugal e a EDP Renováveis

26 SET
Publicado relatório com resultados globais do sistema de 

controlo de qualidade sobre a atividade de auditoria relativo a 

2018/2019, que identifica as principais fragilidades identifica-

das na prática de auditoria

30 SET
Início da 3ª edição da Semana Mundial do Investidores, iniciati-

va da IOSCO organizada em Portugal pela CMVM. Inclui um con-

junto de iniciativas que visam promover a educação financeira 

e proteção do investidor

10 AGO
CMVM emitiu ordem com medidas restritivas à Orey Financial 

– Instituição Financeira de Crédito, S.A. (“Orey Financial, IFIC”) 

relativa à prestação de atividades e serviços de intermediação 

financeira 1 AGO
Publicada circular sobre entrada em vigor do Regulamento 

europeu de 20/05/2019, que alterou o regulamento relativo a 

derivados do mercado de balcão, contrapartes centrais e re-

positórios de transações (EMIR)

10 OUT
Publicado Código dos Valores Mobiliários atualizado em in-

glês, em resposta a vários pedidos do mercado e um passo no 

processo de melhoria de informação publicada em inglês pela 

CMVM

12 NOV
Divulgado relatório da consulta (28 de fevereiro a 30 de abril) 

sobre finanças sustentáveis. Com contributo de 17 entidades, 

entre empresas e associações dos setores empresarial, finan-

ceiro e de consumidores

15 NOV
Publicada infografia digital sobre papel da CMVM nos mer-

cados e no EMIR, onde se sintetiza a legislação relevante na  

nossa atuação e se destacam obrigações legais na vigência de 

um contrato de derivados

OUT

JUN

AGO

SET

NOV

MAI

JUL

DEZ
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COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Relatório Anual 2019

V - OBJETIVOS E PRIORIDADES
PARA 2019

A partir de 2019, e enquadrado no esforço permanente de refinação e exigência 
crescente com a qualidade da gestão e com o compromisso com supervisionados, 
investidores e sociedade, decidimos estabelecer três grandes objetivos, suportados 
em sete prioridades, que respondem às linhas de orientação estratégica do mandato 
e estão já vertidos nos objetivos de todas as unidades orgânicas da CMVM para 2019.

COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Relatório Anual 2019

14

REFORÇO E APURAMENTO
DA SUPERVISÃO

MELHOR SERVIÇO, MAIOR PROXIMIDADE,
MELHOR COMUNICAÇÃO

REGULAÇÃO MAIS SIMPLES,
ENFORCEMENT MAIS EFICAZ

DESENVOLVIMENTO DO MERCADO
E ACOMPANHAMENTO DA INOVAÇÃO

PRIORIDADES

2.

3.

1.

4.

Voltar ao índice cmvm.pt14
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OBJETIVOS

APURAR OS MODELOS E PRÁTICAS DE SUPERVISÃO PARA MELHOR DEFESA E 
SERVIÇO AO INVESTIDOR

CONTRIBUIR ATIVAMENTE PARA O DESENVOLVIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DO 
MERCADO E PARA A ESTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO

PROMOVER A CONFIANÇA, A RESPONSABILIDADE SOCIAL E A SUSTENTABILIDADE 
NAS INSTITUIÇÕES DO MERCADO DE CAPITAIS E DA CMVM

PREPARAR PORTUGAL PARA DESAFIOS
DA UE, NOMEADAMENTE BREXIT
E A UNIÃO DOS MERCADOS DE CAPITAIS

INTEGRAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE 
SUSTENTABILIDADE NA ATUAÇÃO DA CMVM

CAPACITAÇÃO DA CMVM
ENQUANTO ORGANIZAÇÃO

6.

7.

15

OBJETIVOS E
PRIORIDADES 2019

CMVM.PT

TAXA MÉDIA 
GLOBAL
DE EXECUÇÃO91%

5.

1.

3.

2.
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COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Relatório Anual 2019

PRIORIDADE 1

REFORÇO E APURAMENTO
DA SUPERVISÃO

Odesenvolvimento e o apuramento dos modelos e práticas de supervisão, em particular a utiliza-
ção rigorosa e eficiente dos dados recolhidos junto das entidades, e o desenvolvimento de meto-
dologias de identificação de riscos assumiram um papel de destaque na nossa atuação. Um dos 
principais resultados foi a definição de prioridades de supervisão mais focadas, que nos levaram 
a concentrar em temas como práticas de potencial abuso de mercado e de comercialização irre-

gular de instrumentos financeiros, a avaliação do adequado desempenho da função de depositário (ver secção 
deste relatório sobre supervisão da gestão de ativos - página 56) ou a aferição de adequação de titulares de ór-
gãos sociais e de titulares de participações qualificadas, nomeadamente no que respeita a idoneidade.

Esta abordagem, com impactos transversais em toda a nossa atividade, permitiu-nos uma atuação mais tempesti-
va e eficiente refletida em vários indicadores de desempenho (ver secção “supervisão de intermediação financeira 
e modelo de risco” – página 53), tanto na qualidade e abrangência da supervisão ex ante, como no acompanhamen-
to ex post das entidades sujeitas às regras do mercado nacional (ver secção “supervisão de mercados“– página 50). 

Sendo o aperfeiçoamento dos modelos de recolha e utilização de dados um desafio permanente para qualquer 
regulador, este desafio continuará a ocupar um papel especialmente relevante na nossa atividade, dado o esfor-
ço de modernização digital e de gestão que temos vindo a empreender desde 2018 e que se prolongará de forma 
mais intensa até 2021 (ver a secção “modernização digital e de gestão – página 82). 

O reforço de uma supervisão mais focada e eficaz, mas também mais transparente e atenta às necessidades dos 
supervisionados, justificou três outras iniciativas em 2019: o desenvolvimento de um guia de aplicação de indica-
dores de qualidade de auditoria, publicado no final do ano e que será aplicado em 2020 (ver secção “supervisão de 
auditoria” – página 60); a preparação de uma metodologia de graduação das deficiências identificadas nas ações 
de supervisão da auditoria, permitindo melhorar os relatórios de supervisão; e, em terceiro lugar, o desenvolvi-
mento de uma abordagem harmonizada de aferição da adequação, traduzida, na verificação da aptidão de pessoas 
para o exercício de atividades reguladas ou para o exercício de cargos ou detenção de participações qualificadas 
em entidades reguladas, revelada pelo preenchimento dos requisitos de idoneidade, experiência, disponibilidade 
e independência, consoante aplicáveis nos termos do quadro regulatório específico, que se concluirá em 2020.

Registámos uma taxa de execução superior a 80% nas atividades desta prioridade e superámos os objetivos de ante-
cipação em 25% do prazo previsto legalmente para conclusão dos procedimentos de autorização e registo. Entre ou-
tras iniciativas, preparámos os modelos e procedimentos para a implementação das novas competências de super-
visão prudencial sobre entidades gestoras de organismos de investimento coletivo e de fundos de titularização de 
créditos transitadas do Banco de Portugal (ver secções “política regulatória e gestão de ativos” – páginas 42 e 56). l

Voltar ao índice cmvm.pt
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PRIORIDADES 2019
CMVM.PT

MEDIDAS ANUNCIADAS
EM JANEIRO DE 2019

• Publicar prioridades de supervisão para 2019 (forward looking supervision)

• Apurar modelos de supervisão com base no risco e na quantidade crescente de dados recolhidos (data 

driven supervision)

• Desenvolver, comunicar e implementar indicadores de qualidade de auditoria (audit quality Indicators) e 

um sistema de classificação das insuficiências no exercício desta função  

• Desenvolver e implementar um modelo avançado de aferição de idoneidades de auditores e de membros 

de órgãos sociais e dirigentes de entidades sujeitas à supervisão da CMVM

• Antecipação em 25% do prazo previsto legalmente para conclusão dos procedimentos administrativos 

de autorização e registo

• Concluir e implementar o regime de transição de competências de supervisão prudencial sobre entida-

des gestoras de OIC do Banco de Portugal para a CMVM

TAXA MÉDIA 
GLOBAL
DE EXECUÇÃO82%

Voltar ao índice cmvm.pt
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PRIORIDADE 2

MELHOR SERVIÇO,
MAIOR PROXIMIDADE, 
MELHOR COMUNICAÇÃO

Informação rigorosa, clara e útil permite ao regulador conhecer a realidade que supervisiona, ao mesmo 
tempo que facilita o cumprimento das regras por todos os que operam no mercado. Não é por isso de es-
tranhar que o reforço da comunicação e do nosso relacionamento com investidores, entidades supervi-
sionadas e com a sociedade em geral tenha surgido como uma das prioridades de 2019. Este é um dos 
elementos fundamentais de uma estratégia ampla de melhoria do serviço público e que inclui verten-

tes como um novo modelo de gestão de reclamações de investidores ou a alteração da imagem corporativa.

As atividades decisivas para suportar esta prioridade foram todas iniciadas ou implementadas. Entre as me-
didas concluídas destaca-se, pela sua relevância, a organização de mais de uma dezena de encontros com 
stakeholders externos, entre consultas públicas e sessões de esclarecimento, envolvendo perto de 900 parti-
cipantes; a implementação de um novo sistema de gestão de reclamações, que contribuiu para um incremen-
to em 39% nas reclamações concluídas e um recuo relevante do tempo médio na nossa resposta (ver secção 
sobre “reclamações e apoio ao investidor” – página 70); e a disponibilização ao público de números de telefo-
ne diretos para cada departamento da CMVM. Foram iniciados os trabalhos de conceção de um novo site, que 
no final do ano aguardavam pela contratação de prestadores de serviços adequados, e aprovado um plano de 
melhoria dos espaços de comunicação com o público, a implementar no primeiro semestre de 2020.

Ao mesmo tempo, procurámos divulgar informação cada vez mais clara e simples. Reformulámos a nossa 
imagem e suportes comunicacionais, visando a modernização da identidade corporativa. Este processo foi 
acompanhado por uma evolução nas mensagens e informação que publicamos, nomeadamente, documentos 
ajustados a diferentes públicos – exemplo: brochuras e ‘Perguntas e Respostas’ distintas para investidores e 
entidades supervisionadas –, utilização de vídeos e infografias digitais e recurso cada vez mais frequente às 
redes sociais (mais detalhes na secção sobre “comunicação e relacionamento externo” – ver página 74). Entre 
os resultados obtidos estão aumentos superiores a 40% do número de visualizações de comunicados e publi-
cações no nosso site, de 20% de visualizações de estatísticas e atividade internacional ou o crescimento de 
18% do número de utilizadores do nosso site, que atingiu os 546 mil em 2019.

Voltar ao índice cmvm.pt
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PRIORIDADES 2019
CMVM.PT

MEDIDAS ANUNCIADAS
EM JANEIRO DE 2019

• Iniciar os trabalhos de conceção do novo site

• Disponibilizar um contacto do exterior por cada departamento

• Promover encontros regulares com grupos de supervisionados ou outros grupos de interesse relevantes 

para discussão de temas relevantes

• Melhorar os níveis de resposta e tempos de conclusão dos processos de reclamação

• Concluir o tratamento das reclamações dos investidores em processos críticos de grande impacto no mercado

• Celebrar os 20 anos do Código dos Valores Mobiliários

• Alargar o horário da Linha Verde e melhorar o atendimento telefónico geral, bem como os espaços  

físicos de interação com exterior

• Conceber e implementar um plano estratégico de comunicação, com definição de procedimentos e  

modelos de comunicação homogéneos (para, entre outros, relatórios, comunicados, perguntas fre-

quentes, formação financeira, eventos)

• Desenvolver novos formatos de comunicação: vídeo; infografias; redes sociais

TAXA MÉDIA 
GLOBAL
DE EXECUÇÃO100%
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PRIORIDADE 3

REGULAÇÃO MAIS SIMPLES, 
ENFORCEMENT MAIS EFICAZ

Para uma maior simplificação e clarificação regulatórias apresentámos em 2019 ao Governo pro-
postas para a revisão do Código dos Valores Mobiliários – nos 20 anos da sua vigência –, para a 
revisão do regime de supervisão de auditoria e contribuímos para a revisão do regime de super-
visão prudencial das sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo, o qual esta-
beleceu, a 1 de janeiro de 2020, a transferência para a CMVM das competências até então atri-

buídas ao Banco de Portugal. Cumprimos assim as três principais metas a que nos propusemos na frente 
regulatória (ver maior detalhe, incluindo outras iniciativas, na secção sobre “política regulatória” – página 42), 
tendo registado uma taxa de execução média nesta prioridade de 89%.

O esforço para um apuramento regulatório não se ficou por aqui e incluiu, entre outras dimensões, um contri-
buto para o desenho do regime de transição para um cenário de saída do Reino Unido da União Europeia sem 
acordo; o acompanhamento e análise dos múltiplos diplomas europeus que regularão as finanças sustentá-
veis; várias consultas públicas, entre as quais se destaca o documento de reflexão e consulta sobre a integra-
ção de princípios Ambientais, Sociais e de bom Governo na economia nacional (ver  secção sobre “inovação 
financeira e finanças sustentáveis” – ver página 68); e a revisão e atualização integral da legislação disponibi-
lizada no nosso site.

Em relação à atividade sancionatória, instaurámos o maior número de processos contraordenacionais des-
de 2010 e reduzimos o número de processos pendentes para um mínimo desde 2009, em linha com a meta 
de diminuição de 40% nos processos abertos antes de 2017 (ver mais informação na secção sobre “atividade 
sancionatória” – ver página 66). Proferimos também mais decisões em processos do que em 2018 (104, o que 
compara com 66 do ano anterior), incluindo algumas que dizem respeito a violações de deveres com especial 
relevância para a proteção dos investidores como os deveres de informação, de avaliação do caráter adequa-
do das operações ao perfil dos investidores ou de prevenção e gestão de conflitos de interesse.

Voltar ao índice cmvm.pt
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• Preparar, em articulação com peritos externos, e apresentar ao Governo uma proposta de revisão do Código 

dos Valores Mobiliários

• Concluir e apresentar ao Governo a proposta de revisão do Regime da Supervisão de Auditoria

• Regulamentar novas competências da CMVM sobre autorização e supervisão prudencial de entidades gestoras 

de organismos de investimento coletivo

• Finalizar e implementar o quadro regulatório DMIF II

• Concluir ou superar etapas processuais críticas nos processos de contraordenação de especial complexidade

• Priorizar/focar a atividade sancionatória em processos de especial relevância e impacto nos investidores

• Reduzir em 40% o número de processos de contraordenação pendentes na fase administrativa abertos  

antes de 01 de janeiro de 2017

PRIORIDADES 2019
CMVM.PT

MEDIDAS ANUNCIADAS
EM JANEIRO DE 2019

TAXA MÉDIA 
GLOBAL
DE EXECUÇÃO89%
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PRIORIDADE 4

DESENVOLVIMENTO
DO MERCADO E ADESÃO 
RESPONSÁVEL À INOVAÇÃO

As medidas tendentes a desenvolver o mercado e uma adesão responsável à inovação anuncia-
das em janeiro de 2019 foram implementas em graus distintos, mas globalmente satisfatórios, 
registando um cumprimento médio de 85%. 

Entre elas avulta a proposta de revisão integral do modelo de financiamento da CMVM, com vis-
ta a assegurar a proporcionalidade dos encargos para os supervisionados, a utilização racional e eficiente das 
taxas e a sustentabilidade financeira da CMVM e que foi entregue ao Ministério das Finanças no final do ano.  
(ver secção de “política regulatória” – pág. 42)

Por outro lado, o projeto promovido pela CMVM e conduzido pela OCDE de identificação de barreiras para a di-
namização do mercado nacional e subsequente emissão de recomendações decorreu como planeado, tendo 
a CMVM prestado apoio técnico, logístico e institucional à equipa da OCDE, incluindo a organização de diver-
sas reuniões com partes interessadas do mercado. Em 2020 haverá lugar à divulgação pública do diagnóstico 
e à emissão de recomendações pela OCDE. 

A identificação de oportunidades concretas de utilização do mercado português por entidades estrangeiras 
justificou várias reuniões com investidores e a participação ativa no ‘Portugal In’, uma estrutura de missão 
criada pelo Governo para atrair investimento do Reino Unido, nomeadamente nas áreas das tecnologias apli-
cadas ao sistema financeiro.

O nosso acompanhamento da inovação financeira traduziu-se em várias ações de formação, cooperação in-
ternacional e de prestação de esclarecimentos (ver secção sobre “literacia financeira” – página 72). Assim, 
foram organizadas várias sessões de esclarecimento e discussão dos desenvolvimentos tecnológicos na 
atividade financeira, tendo sido celebrados protocolos com a Universidade de Aveiro e a Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), e feita uma sessão de formação sobre crowdfunding. Merece nota a con-
clusão da 1ª edição do Portugal FinLab, com 39 candidaturas e 10 projetos selecionados que mereceram apoio 
da CMVM, do Banco de Portugal e da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) (ver 
secção sobre “inovação financeira e finanças sustentáveis” – página 68).

Voltar ao índice cmvm.pt
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• Rever integralmente o modelo de financiamento da CMVM, com vista a assegurar a proporcionalidade dos 

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

funcionamento do mercado e a sustentabilidade financeira da CMVM

• Contribuir ativamente para o projeto conduzido pela OCDE de análise de barreiras e recomendações para a 

dinamização do mercado de capitais nacional

• Identificar oportunidades concretas de utilização do mercado português como centro internacional de  

referência na UE para investidores e intermediários financeiros de países terceiros

• Assegurar medidas de formação e desenvolvimento de expertise sobre temas inovadores no mercado  

financeiro (informação não financeira, finanças sustentáveis, fintech, cibersegurança, big data, …)

• Conceber e implementar um plano estratégico de abordagem à inovação

• Estabelecer uma taxa de 0% para novas entradas em bolsa durante o primeiro ano

PRIORIDADES 2019
CMVM.PT

MEDIDAS ANUNCIADAS
EM JANEIRO DE 2019

TAXA MÉDIA 
GLOBAL
DE EXECUÇÃO85%

Voltar ao índice cmvm.pt

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


24

COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Relatório Anual 2019

PRIORIDADE 5

PREPARAR PORTUGAL 
PARA DESAFIOS DA UE, 
NOMEADAMENTE
O BREXIT E A UNIÃO DOS 
MERCADOS DE CAPITAIS 

O 
conjunto de atividades com o objetivo de preparar o país e, em particular, os mercados finan-
ceiros nacionais para o Brexit e para a crescente integração na União dos Mercados de Capi-
tais foi concluído com sucesso.

No plano interno foi constituído um grupo de trabalho com o objetivo de aprofundar a refle-
xão e ação sobre os riscos e oportunidades associadas ao Brexit (ver secção sobre coordenação e coopera-
ção nacional e internacional – página 44). Externamente, para apoiar e informar o mercado, foi disponibilizado 
atendimento telefónico especializado, a linha de apoio ao Brexit dirigida a entidades que pretendessem des-
localizar a sua atividade para Portugal e criada uma área no site da CMVM, com informação relevante para as 
entidades com ligações ou potenciais relações com o Reino Unido, que foi sendo atualizada em sintonia com 
o desenrolar dos acontecimentos, incluindo um conjunto de ‘Perguntas e Respostas’ sobre o tema. No decor-
rer do ano foi concedido o registo como intermediário financeiro a uma entidade que se deslocalizou para o 
mercado português devido à eminente saída do Reino Unido da UE.

O reforço da participação da CMVM nos vários fora internacionais constituiu também uma das atividades as-
sociadas a esta prioridade. Neste âmbito, consolidou-se a capacidade de influência da CMVM através das in-
tervenções em vários comités e grupos de trabalho nacionais e internacionais, sobretudo ao nível da ESMA, 
IOSCO, Comissão Europeia e OCDE, nomeadamente assumindo a presidência do Comité Permanente de Con-
vergência de Supervisão e do Comité Permanente de Gestão de Ativos da ESMA (ver caixa II, na página 46, so-
bre os trabalhos deste comité em 2019).  

Adicionalmente, a fim de aprofundar as medidas de alinhamento com a União dos Mercados de Capitais (UMC), 
a CMVM contribuiu ativamente para o reforço da convergência da supervisão ao nível da ESMA, nomeadamen-
te através dos comités a que preside na ESMA; promoveu o debate e a reflexão em Portugal sobre a UMC, ten-
do nesse sentido sido enviada uma proposta ao Governo com enfoque no processo de reforma do modelo de 
supervisão europeu e no qual destacou a centralidade do investidor no sucesso destes projetos; e participou 
no desenho do pacote regulatório europeu relativo às finanças sustentáveis. l
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• Reforçar a capacidade de influência internacional da CMVM, sobretudo ao nível da ESMA, IOSCO, Comissão 

Europeia e OCDE, nomeadamente pelas intervenções nos seus vários grupos e instâncias

• Constituir um Grupo de Trabalho interno sobre o Brexit, para aprofundar a reflexão e ação sobre os riscos e 

oportunidades da transição

• Disponibilizar uma linha de apoio Brexit (em português e inglês)

• Aprofundar medidas de alinhamento com a União dos Mercados de Capitais, nomeadamente pela participação 

crítica no processo de reforma do modelo de supervisão europeu, bem como nas várias iniciativas de 

convergência regulatória, de onde se destacam a titularização, os prospetos, o crowdfunding ou as finanças 

sustentáveis

PRIORIDADES 2019
CMVM.PT

MEDIDAS ANUNCIADAS
EM JANEIRO DE 2019

TAXA MÉDIA 
GLOBAL
DE EXECUÇÃO100%
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PRIORIDADE 6

INTEGRAÇÃO DE PRINCÍPIOS 
DE SUSTENTABILIDADE
NA ATUAÇÃO DA CMVM

A 
integração de princípios de sustentabilidade na gestão e atuação da CMVM consubstanciou-se 
em oito medidas principais, cuja taxa de execução no final do ano se situou acima de 90%, em 
linha com a média de execução do total de medidas definidas para o ano.

Em fevereiro de 2019 foi lançada uma consulta ao mercado sobre finanças sustentáveis. Da 
análise das 17 respostas e da reflexão feita sobre as mesmas, resultou um relatório, publicado em novembro, 
que reflete uma perspetiva sobre as principais preocupações e expetativas dos agentes de mercado nacio-
nais (ver secção sobre “inovação financeira e finanças sustentáveis” – página 68). No âmbito da inclusão de 
elementos de sustentabilidade na regulação foi conduzida uma avaliação à legislação nacional, não tendo si-
do identificadas necessidades de regulamentação específica, em particular no contexto da intensa produção 
regulatória a nível europeu.

Quanto ao apuramento da supervisão de modelos e obrigações relacionados com a sustentabilidade está a ser 
estudado um conjunto de medidas para apresentar no decurso de 2020. Neste contexto, convém sublinhar o 
trabalho que está a ser feito a nível europeu, nomeadamente as alterações às diretivas dos mercados de ins-
trumentos financeiros, fundos de investimento e alternativos (DMIIF, UCITS e AIFMD) e a harmonização legisla-
tiva nas finanças sustentáveis, sendo expectável que tenham impacto no panorama nacional a partir de 2020.
Ainda no âmbito do trabalho que está a ser produzido internacionalmente sobre finanças sustentáveis, a  
CMVM passou a integrar as redes internacionais da IOSCO (Sustainable Finance Network) e da ESMA (Coordi-
nation Network on Sustainability) e ainda o Grupo de Reflexão para o Financiamento Sustentável, do Ministé-
rio das Finanças.

Na gestão interna, a constituição de um Comité Interno de Ética e Sustentabilidade encontrava-se em análi-
se no final do ano, enquanto a implementação de modelos de flexibilidade nas políticas internas e de recursos 
humanos, que incidirão sobre horários e teletrabalho, deverão ser instituídas no primeiro semestre de 2020. 
Já implementadas estão a redução da despesa operacional e a eliminação em 5% dos consumos de papel, 
água, energia elétrica e outros consumíveis, traduzindo os resultados das iniciativas de carácter ambiental 
que a CMVM tem vindo a implementar (ver a infografia “A CMVM e a sustentabilidade”).
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PRIORIDADES 2019
CMVM.PT

• Lançar uma consulta Pública sobre Finanças Sustentáveis

• Avaliar a necessidade e oportunidade de integração de elementos de sustentabilidade na regulação

• Apurar a supervisão de modelos e obrigações relacionados com sustentabilidade

• Promover modelos de flexibilidade nas políticas internas de recursos humanos, nomeadamente flexibilidade 

de horários e teletrabalho

• Constituir um Comité Interno de Ética e Sustentabilidade

• Reduzir a despesa operacional

• Reduzir em 5% o consumo do papel, água, energia elétrica e outros consumíveis

• Integrar a Sustainable Finance Network da IOSCO e outras redes internacionais de conhecimento e 

intervenção sobre sustentabilidade

MEDIDAS ANUNCIADAS
EM JANEIRO DE 2019

TAXA MÉDIA 
GLOBAL
DE EXECUÇÃO93%
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A CMVM E A SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade constituiu-se como prioridade em 2019, 
mas há alguns anos que está presente na nossa atuação. 
Desde as primeiras medidas sobre governo das sociedades, 
passando pelas de cariz ambiental e social, já foram dados 
passos relevantes. Mas é um percurso que está
em permanente construção.

1999 outubro
Aprovação das primeiras 17 recomendações relativas ao 

governo das sociedades cotadas

2007 setembro
Primeiro Código do Governo das Sociedades aprovado pela CMVM

2014 julho
Criado Grupo de Trabalho para o Investimento Social, onde a CMVM participa 

desde o início. Um ano depois publica o relatório final, com cinco recomendações 
para o crescimento do mercado de investimento social em Portugal

2015 junho
Nova plataforma de gestão documental da CMVM, posteriormente atualizada em 2018

outubro
Publicado Regulamento da CMVM n.º 3/2015, relativo ao capital de risco, 

empreendedorismo social e investimento alternativo especializado 

2017 agosto
Publicada Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, relativa ao regime da representação 

equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização 
das entidades do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa

2014

2015

2017

1999

2007
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fevereiro
Consulta e reflexão sobre finanças sustentáveis

Conversas na CMVM sobre sustentabilidade, com lançamento 
de livro sobre o tema

maio
Perguntas e Respostas sobre finanças sustentáveis

2019 janeiro
Apresentação das Prioridades da CMVM, que integram 
princípios de sustentabilidade

março
CMVM passa a emitir notas de liquidação e crédito por via eletrónica 
aos seus supervisionados 

novembro
Divulgação de relatório e respostas da consulta sobre finanças sustentáveis

julho
CMVM assina carta de compromisso para o financiamento sustentável

2017 agosto
Recolha de alimentos, roupa, material escolar e bens diversos (2017, 2018, 2019) e 
campanha de apoio a Moçambique (2019) 

Garrafas de vidro nas salas de reunião, chávenas, canecas (2017), substituição dos 
dispensadores de água por purificadores, distribuição de garrafas de vidro aos 
colaboradores e colocação de caixotes para reciclagem de plástico e papel (2018)

2018 junho
Renovação das impressoras multifuncionais, visando reduzir consumo de recursos 
e aumentar mobilidade possibilitando obter trabalhos em qualquer local do edifício

novembro
Conferência “Sustainable Finance: the road ahead” 
CMVM regista a primeira sociedade de empreendedorismo social 

2019

2018
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PRIORIDADE 7

CAPACITAÇÃO DA CMVM 
ENQUANTO ORGANIZAÇÃO

A capacitação da CMVM enquanto regulador conhecedor e que acede tempestivamente a infor-
mação é uma das bases fundamentais para o cumprimento da sua missão. 

Para a concretizar foram definidas cinco medidas principais, cuja taxa média de execução no fi-
nal do ano foi de 87%. No centro desta prioridade esteve o Programa de Transformação (deno-

minado CMVM+), que arrancou em 2018 e se prolonga até 2021 e cujos impactos são já notórios, em particular 
na capacitação tecnológica. Nesta estratégia ocupa um lugar central a gestão de dados e informação (ver a 
secção “modernização digital e gestão” – página 82).

Além das transformações operacionais começou a ser preparada e pensada a reorganização do espaço de 
trabalho, no âmbito do qual houve uma consulta aos colaboradores. Estes foram também chamados a pro-
nunciar-se sobre o clima organizacional e a partilhar sugestões de medidas de melhoria. 

Na gestão de recursos humanos foi concluída a implementação do modelo de avaliação e de carreiras. Foi 
igualmente finalizado um processo de revisão e desenvolvimento de políticas de recursos humanos inclusi-
vas e promotoras do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos colaboradores (ver mais informação no 
capítulo “quem somos”, com uma execução de 50%).

A comunicação interna, que tem também um papel fundamental na capacitação da organização, registou me-
lhorias relevantes, com a criação de uma nova intranet, e a disponibilização de novos conteúdos, incluindo 
uma newsletter interna. Estes foram elementos centrais numa estratégia de comunicação que se desenhou 
para ser mais presente, mais informativa e orientada, para o propósito da missão da CMVM. 
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• Implementar Programa de Transformação organizacional da CMVM

• Implementar modelo de avaliação e de carreiras

• Rever e desenvolver políticas de recursos humanos inclusivas e promotoras do equilíbrio entre a vida 

profissional, a vida familiar e outras vertentes da vida dos colaboradores

• Implementar medidas consequentes com as conclusões dos inquéritos de clima, maturidade organizacional 

e comunicação

• Melhorar o processo de comunicação interna em todos os níveis da instituição

PRIORIDADES 2019
CMVM.PT

MEDIDAS ANUNCIADAS
EM JANEIRO DE 2019

TAXA MÉDIA 
GLOBAL
DE EXECUÇÃO87%
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VI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração está em funções há três anos. Das suas prioridades 
constam o reforço dos mecanismos de proteção dos investidores, o contributo para a 
promoção e desenvolvimento do mercado e a reorganização da CMVM, com o objetivo 
de prestar um serviço mais próximo, tempestivo, com maior rigor e transparência.

Gabriela Figueiredo Dias ingressou 

na CMVM em 2007 e assumiu a presidência 

no final de 2016, após um ano e meio 

como vice-presidente. Anteriormente 

exerceu advocacia e consultoria, 

em paralelo com a carreira académica. 

Além da presidência tem a responsabilidade 

pelas áreas internacional e de política 

regulatória, recursos humanos, auditoria 

interna e comunicação e análise de riscos 

macrofinanceiros.

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 as áreas de 

autorizações e registos, supervisão 

contínua e supervisão presencial, 

estudos e relação com o investidor.

Presidente
GABRIELA 
FIGUEIREDO DIAS

Administrador
RUI PINTO
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João Sousa Gião chegou ao Conselho

de Administração da CMVM em 2017 

vindo do departamento jurídico do 

Mecanismo Europeu de Estabilidade 

e do Fundo Europeu de Estabilidade 

Financeira. Trabalhou na CMVM entre 

2002 e 2011, tendo sido subdiretor na área 

internacional e regulatória. É responsável 

pelas áreas jurídica e de contencioso,

de emitentes, de supervisão de mercados 

e de investigação. 

José Miguel Almeida assumiu funções 

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 tecnológica, 

financeira e administrativa, planeamento 

e pela supervisão de auditoria. 

*Iniciou funções a 7 de fevereiro de 2019

Administrador
JOÃO SOUSA GIÃO

Administrador*
JOSÉ MIGUEL ALMEIDA
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VII - ORGANOGRAMA
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ÁREA DE SUPERVISÃO
DE ENTIDADES

ÁREA DE SUPERVISÃO
DE MERCADOS

GAUDI
Gabinete 

de Auditoria
Interna

DSM
Departamento 
de Supervisão
de Mercados

DE
Departamento 
de Emitentes

DI
Departamento 
de Investigação

DAR
Departamento 

de Autorizações
e Registos

DSC
Departamento 
de Supervisão

Contínua
DSP

Departamento 
de Supervisão

Presencial

DJ
Departamento 

Jurídico

ACA
Assessoria CA

GAEC
Gabinete

de Análise
Estratégica e 
Comunicação

SCA 
Secretária

do Conselho de
Administração

DSA
Departamento 
de Supervisão

de Auditoria

DIPR
Departamento 
Internacional
e de Política
Regulatória

DRI
Departamento

de Relação com
o Investidor

GE
Gabinete

de Estudos

RC
Responsável 

de 
Conformidade

EPD
Encarregado
de Proteção 

de Dados

DRH
Departamento 

de Recursos 
Humanos

GPDO
Gabinete de

Planeamento e
Desenvolvimento

Organizacional

DIT
Departamento 
de Informação
e Tecnologia

DFPA
Departamento 

Financeiro, 
Patrimonial e 
Administrativo

Diretor-geral

Departamentos coordenados pelo Diretor-geral 
(o cargo de Diretor-geral só foi criado em 2019)

Cargos unipessoais

Legenda:

CA
CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO

A permanente atenção às necessidades do mercado e dos 
investidores levaram-nos, em 2019, a afinações na nossa estrutura 
organizacional, mantendo os departamentos de supervisão 
organizados em duas áreas de atuação, mas sob a coordenação 
de um diretor-geral; criando uma unidade responsável pela 
análise de riscos macrofinanceiros e económicos, pelas relações 
com mercado e pela comunicação (GAEC); e reforçando
o apoio aos investidores com a definição de um departamento 
com essas competências exclusivas (DRI).   
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ÁREA DE SUPERVISÃO
DE ENTIDADES
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DE MERCADOS
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DE
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Departamentos coordenados pelo Diretor-geral 
(o cargo de Diretor-geral só foi criado em 2019)

Cargos unipessoais

Legenda:

CA
CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO
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Na supervisão, o ano de 2019 foi marcado por uma redução dos prazos de intervenção da CMVM. 
Foi dada particular atenção à vertente preventiva da supervisão. 

A atuação da supervisão em matéria de autorizações e registos foi norteada por objetivos de 
tempestividade e previsibilidade, instrumentais à prestação de um serviço público de qualida-

de, à salvaguarda e incremento da competitividade do mercado, à prevenção da deslocalização dos agentes 
que operam no mercado nacional e, desejavelmente, à criação de condições de atratividade. 

Nas operações de emitentes, 2019 marca a consolidação e melhoria nos tempos de reação a prospetos. Nes-
te domínio, pode-se dizer que a prática da CMVM se encontra já muito alinhada com os supervisores euro-
peus de referência. Na supervisão da gestão de ativos e de intermediários financeiros, registou-se uma evo-
lução muito positiva – que se pretende ainda sedimentar e incrementar – traduzida na redução, superior a 
40%, dos prazos previstos legalmente para a tomada de decisão pela CMVM. Nesta área, é testemunho de 
uma maior previsibilidade o processo em curso (a concluir em 2020) de revisão da informação disponibiliza-
da no site da CMVM sobre os requisitos para a instrução de pedidos. Pode ainda dar-se como exemplo de in-
cremento transversal de tempestividade quer a redução do prazo mediano de tratamento dos processos de 
reclamação quer a diminuição, em cerca de 25%, dos tempos de resposta da CMVM a registos e averbamen-
tos de auditores. 

Tem-se pretendido que o caminho da tempestividade e previsibilidade se faça em paralelo e em simultâ-
neo com um aumento da qualidade e robustez da nossa atuação, assente em critérios de materialidade e de 
risco. 

Tem sido dada prioridade à componente da interação com as entidades supervisionadas e com outros inte-
ressados (com os designados stakeholders). Esta traduz-se não só em sessões para discussão de projetos 
normativos como também na partilha de informação sobre riscos e sobre prioridades de supervisão (forward 
looking supervision) tendo em vista reforçar a componente preventiva da supervisão e permitir aos super-
visionados orientarem os seus esforços de organização e de controlo interno com base nessa informação. 
Neste domínio, a interação regular com as associações representativas do setor é já uma prática corrente. 
A emissão de orientações – a reforçar no futuro – inscreve-se igualmente neste objetivo. É disso exemplo 
a elaboração de orientações sobre a adequação de membros de órgãos sociais e titulares de participações 
qualificadas, cuja discussão pública e subsequente aprovação ocorrerá em 2020.   

Em 2019, a supervisão conheceu um maior alinhamento com as prioridades europeias de supervisão, partici-

A SUPERVISÃO
E REGULAÇÃO
EM 2019

MANUEL 

MONTEIRO

Diretor-geral
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pando a CMVM em ações conjuntas europeias, e sendo mesmo a própria atuação da CMVM avaliada por exer-
cícios de revisão internacionais, como sucedeu em relação à supervisão dos sistemas de deteção de opera-
ções suspeitas de abuso de mercado que permitiu à CMVM posicionar-se no grupo das autoridades melhor 
classificadas. A supervisão tomou também em consideração em maior grau as tendências e evoluções de 
origem macro prudencial, permitindo a adoção de modelos mais apurados de avaliação de impactos em ma-
téria de estabilidade financeira.

A transversalidade da supervisão foi outro dos desideratos visados: assente em princípios e abordagens co-
muns, processos tendencialmente alinhados, com respeito pelas especificidades das entidades de diferen-
te natureza e das distintas atividades, de modo a garantir um tratamento equitativo às entidades supervisio-
nadas independentemente da sua natureza ou atividade exercida.

O ano de 2019 visou também intensificar a consequência da supervisão traduzida na correção tempestiva 
das irregularidades e insuficiências identificadas. 

Toda a intervenção regulatória teve por objeto diplomas legais estruturantes ou regulamentação necessária 
para a concretização de novos regimes legais ou para a proteção do investidor; e toda ela obedeceu ao prin-
cípio da simplificação.  A CMVM tem pautado a sua política regulatória pela procura de soluções claras, sim-
ples, proporcionais e não desalinhadas das soluções vigentes em mercados europeus de referência, assim 
se prevenindo o estabelecimento de restrições excessivas (goldplating) e, na maioria das vezes, contrapro-
ducentes num mercado global. Pretendeu-se que as iniciativas e soluções normativas, além da preocupação 
com a proteção do investidor de retalho, respondessem também a uma preocupação de aumento da compe-
titividade do mercado e, sempre que possível, de inovação financeira. O alargamento dos níveis de envolvi-
mento e discussão ativa das propostas regulatórias com os interessados e as análises de impacto regulató-
rio passaram a ser uma constante nos processos regulatórios.

No plano da regulação, o ano fica marcado pela elaboração de uma proposta de alteração do Código dos Va-
lores Mobiliários no ano em que este fez 20 anos. Foi também concluída, depois da consulta pública, a revi-
são de outros normativos estruturantes: o Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria e o Estatuto da Or-
dem dos Revisores Oficiais de Contas, com projetos entregues ao Governo. 

A proteção do investidor conduziu a uma decisão normativa de restrição da comercialização em Portugal de 
instrumentos financeiros de complexidade e risco elevado (opções binárias e determinados contratos di-
ferenciais). No final do ano, foram ainda submetidos a consulta pública projetos que visam regulamentar a  

Voltar ao índice cmvm.ptInício do capítulo

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


41

nova figura dos fundos de crédito e as competências de supervisão prudencial sobre sociedades gestoras 
de organismos de investimento coletivo e de fundos de titularização de créditos, de que a CMVM passou a 
dispor em 2020. No início do ano, foi apresentado e amplamente discutido o projeto que regulamenta, de for-
ma transversal a todas as entidades sujeitas a supervisão da CMVM, a Lei da Prevenção do branqueamento 
de capitais e do financiamento do terrorismo. Este projeto operou a concentração na CMVM das competên-
cias da supervisão desta matéria sobre empresas de investimento e sociedades gestoras de organismos de 
investimento coletivo. 

No âmbito do objetivo de simplificação regulatória foi lançado um projeto de revisão transversal e integral 
de todos os normativos que estatuem deveres de prestação de informação periódica à CMVM, o qual será 
concluído em 2020. Pretende-se definir no médio prazo um quadro estável de informação necessária e pro-
porcional para efeitos de supervisão, eliminando o supérfluo, simplificando e clarificando o necessário e, 
sempre que se justifique, acrescentando nova informação destinada a reforçar a eficácia da supervisão. O 
processo tem sido desenvolvido num quadro inovador de colaboração e interação com as entidades super-
visionadas e com as suas associações representativas, discutindo opções e recolhendo contributos numa 
fase anterior à consulta pública.

de redução dos prazos previstos legalmente 
para a tomada de decisão pela CMVM

40%
de redução dos tempos de resposta da CMVM 
a registos e averbamentos de auditores

25%
1. O que fazemos
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POLÍTICA 
REGULATÓRIA

O 
foco na simplificação da regulação financeira, na necessidade de reforço da confiança dos 
investidores e no contributo para um incremento da competitividade e eficiência do merca-
do nacional refletiu-se transversalmente nas nossas opções de política regulatória ao longo 
do ano. 

Nas dimensões relacionadas com a simplificação figura a revisão do Código dos Valores Mobiliários, um exer-
cício que dominou uma parte significativa dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano (ver caixa I), e que 
terminaram em dezembro com a entrega da proposta de revisão ao Ministério das Finanças. Foi igualmen-
te apresentado o anteprojeto de revisão do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria e do Estatuto da Or-
dem dos Revisores Oficiais de Contas, também com o propósito, entre outros, de simplificar o regime aplicá-
vel, nomeadamente através da eliminação de custos para a indústria e de conferir maior clareza ao papel da 
supervisão. A CMVM enviou ainda ao Executivo, no final de 2019, a proposta de revisão do seu modelo de fi-
nanciamento, que se pretende orientado por princípios de proporcionalidade dos encargos suportados pelos 
supervisionados. Nela incluiu-se a proposta de dispensa de taxa de supervisão contínua durante um ano e re-
duzida em 2/3 e 1/3 nos segundo e terceiro anos sobre as entidades que, na data da entrada em vigor do no-
vo regime de taxas, não sejam emitentes de instrumentos financeiros admitidos à negociação em platafor-
ma de negociação em Portugal e em alguma delas os façam admitir à negociação, entre aquela data e o final 
do ano de 2025.

Merece igualmente nota a expetativa de ganhos permitidos pela transferência de competências de super-
visão prudencial do Banco de Portugal para a CMVM1 sobre as sociedades gestoras de organismos de inves-
timento coletivo (SGOIC) e sociedade gestoras de fundos de titularização de créditos (SGFTC), concretizada 
em janeiro de 2020. Os trabalhos de implementação destas novas competências, que decorreram em 2019, 
incluíram a elaboração dos projetos de diplomas regulamentares e respetivas consultas públicas2, permitin-
do uma visão de conjunto mais completa e integrada do setor, o que possibilitou que prescindíssemos de ele-
mentos instrutórios tradicionalmente exigidos no âmbito da autorização de entidades num esforço de simpli-
ficação adicional e pudéssemos evoluir, em alguns casos, para um modelo de mera comunicação em lugar de 
regimes autorizativos, com subsequente apuramento das metodologias de supervisão ex post. 

O contributo da regulação financeira para o desenvolvimento do mercado nacional concretizou-se ainda na 
criação de uma nova fonte de financiamento alternativo das empresas: os organismos de investimento alter-
nativo especializados de créditos, objeto da consulta pública da CMVM n.º 8/2019, que permitiu ao mercado 
pronunciar-se sobre a concretização regulamentar dos respetivos requisitos organizacionais e de composi-
ção do património.

RITA 

OLIVEIRA 

PINTO

Diretora do 

Departamento 

Internacional 

e de Política 

Regulatória

1
Decreto-Lei 

n.º 144/2019, 

de 23 de setembro
2

Consultas públicas 

n.º 5/2019, 

n.º 6/2016  

e n.º 7/2019
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CAIXA I
REVISÃO DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS

A elaboração e apresentação ao Ministério das Finanças do anteprojeto de revisão do Código dos Valores 

Mobiliários representou a materialização por excelência das linhas orientadoras de simplificação regulató-

ria. As necessidades do mercado num contexto de globalização e integração europeia abriram caminho pa-

ra uma revisão focada na simplificação, eliminação de ineficiências e de barreiras regulatórias e previsibi-

lidade no enquadramento legal nacional. 

Entre as medidas propostas ao Executivo encontra-se a subida de 5 milhões para 8 milhões de euros do 

montante máximo permitido para a realização de oferta pública sem necessidade de aprovação de prospe-

to; a eliminação ou ajustamento de vários deveres previstos no Código face ao previsto na legislação euro-

peia, evitando dessa forma sobreposições legais; e a revisão abrangente do regime das ofertas públicas, o 

qual correspondia, essencialmente, ainda ao regime original do Código.

1. O que fazemos

Na ótica da proteção do investidor assumiu particular relevância a restrição e proibição da comercialização 
de contratos diferenciais e de opções binárias junto de investidores não profissionais, através do Regulamen-
to da CMVM n.º 5/2019, justificadas pela complexidade e desadequação destes produtos. A adoção destas me-
didas, em consonância com a atuação da ESMA, correspondeu a um esforço de convergência regulatória pa-
ra reforço da proteção dos investidores em toda a Europa.

No final de 2019, como medida de incremento da confiança dos investidores, encontrava-se em curso a elabo-
ração de orientações transversais relativas à avaliação da adequação para o exercício de cargos ou atividades 
reguladas e de titulares de participações qualificadas com o intuito de desenvolver e harmonizar critérios, 
técnicas e procedimentos de avaliação de idoneidades, em linha com as melhores práticas nacionais e inter-
nacionais. O ano foi ainda marcado pela preparação do novo Regulamento de combate ao branqueamento de 
capitais e financiamento do terrorismo, nomeadamente na prestação de serviços de investimento, gestão de 
organismos de investimento coletivo e atividade de auditoria. Esta evolução regulatória, que se iniciou com 
uma consulta pública no início do ano, incluiu cinco sessões de esclarecimento e formação com stakeholders.

Finalmente, este foi também um ano de forte investimento na compreensão do impacto das finanças sus-
tentáveis nos modelos e objetivos dos mercados financeiros em Portugal, nomeadamente para avaliar a ne-
cessidade de integração de elementos de sustentabilidade na regulação. A publicação de um documento de 
reflexão e consulta sobre a integração de princípios ambientais, sociais e de governo das sociedades nos 
mercados financeiros constituiu um instrumento valioso para o posicionamento dos agentes do mercado e 
da CMVM em face dos riscos e oportunidades identificados, contribuindo ainda para o conhecimento e refle-
xão conjunta sobre a necessidade de adoção de medidas regulatórias e supervisão de carácter nacional para 
reforço da proteção dos investidores. l
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A 
preparação da saída do Reino Unido da União Europeia, em particular num cenário de hard Brexit, 
assumiu um papel relevante na atividade de política regulatória. Depois de um intenso trabalho ao 
longo de 2018 na avaliação dos potenciais impactos do Brexit e de soluções que os mitigassem, o 
ano de 2019 distinguiu-se pela implementação de soluções concretas para assegurar a integrida-
de do mercado, mesmo em cenários adversos. A este nível elaborámos e apresentámos ao Minis-

tério das Finanças, em articulação com a ASF e o Banco de Portugal, o anteprojeto de um regime transitório de 
contingência3 para dar continuidade à prestação de atividades financeiras em Portugal por entidades sediadas 
no Reino Unido. E promovemos a ligação com os restantes reguladores europeus, através do acompanhamento 
do tema ao nível da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), no âmbito da Supervi-
sory Coordination Network, com vista à convergência de práticas de supervisão entre Estados-membros.

No plano internacional, assumiu ainda particular relevância a participação, ao nível da ESMA, na discussão 
das medidas de alinhamento com a União dos Mercados de Capitais. É neste enquadramento que acompa-
nhámos a negociação e a preparação da implementação da reforma das autoridades europeias de supervisão, 
que introduziu alterações relevantes às competências e governance da ESMA, traduzindo-se, nomeadamen-
te, na atribuição de novos poderes de supervisão direta a esta autoridade (na área dos índices de referência  
“benchmarks” e dos prestadores de serviços de dados “data service providers”) e no reforço do seu papel de 
coordenação, com o objetivo de acelerar a integração e reforçar a supervisão dos mercados financeiros.

Tivemos ainda um papel ativo na área da convergência regulatória e de supervisão, nomeadamente no que 
respeita à implementação da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) e do Regulamento 
dos Mercados de Instrumentos Financeiros (RMIF), no acompanhamento atento das questões emergentes no 
setor da gestão coletiva de investimento e em matéria de inovação financeira. Para tal contribui o facto de a  
CMVM presidir aos Comités Permanentes sobre Gestão de Ativos (ver caixa II) e de Convergência de Supervi-
são, ambos da ESMA, e a participação na elaboração de orientações, perguntas e respostas, opiniões e pare-
ceres, emitidos pela ESMA, com vista à aplicação consistente do enquadramento regulatório europeu no plano 
da proteção do investidor e da integridade do mercado. Ainda neste contexto, participámos em dois exercícios 
de peer review -  um sobre a notificação de transações e ordens suspeitas (STOR) ao abrigo do Regulamento de 
Abuso de Mercado, onde Portugal foi objeto de avaliação e foi uma das jurisdições mais bem classificadas, e um 
outro exercício sobre as ações de supervisão aos dados reportados ao abrigo do EMIR, em que a CMVM acom-
panhou os trabalhos de peer review através da sua participação no Comité de Convergência de Supervisão. 

COORDENAÇÃO 
E COOPERAÇÃO 
NACIONAL
E INTERNACIONAL

3
Medidas que 

integram o 

Decreto-Lei 

n.º 147/2019, de 

30 de setembro
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CAIXA II
PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DO COMITÉ DE GESTÃO
DE ATIVOS REFORÇA GUIDELINES PARA FUNDOS

A ESMA assumiu como objetivos para 2019, no âmbito da gestão coletiva de investimento, o aprofundamento da con-

vergência regulatória tanto ao nível das diretivas UCITS (sobre fundos de investimento) e AIFMD (sobre gestores de 

fundos de investimento alternativo) como também do regulamento (UE) relativo aos fundos do mercado monetário 

(MMF), o reforço da proteção do investidor na gestão e comercialização transfronteiriça de organismos de investi-

mento coletivo e o acompanhamento das negociações e impactos no âmbito da saída do Reino Unido da UE.

Na prossecução destes objetivos, o Comité Permanente sobre Gestão de Ativos da ESMA (Investment Management 

Standing Committee - IMSC), presidido pela CMVM desde fevereiro de 2019, publicou orientações finais sobre (i) testes 

de esforço para os fundos do mercado monetário; (ii) testes de esforço relativos à liquidez em fundos de investimen-

to e fundos de investimento alternativos (UCITS e OIA, na sigla inglesa); e (iii) deveres de reporte de fundos do merca-

do monetário. Além disso, o IMSC promoveu a publicação de um documento de consulta sobre as comissões de ges-

tão variáveis, consideradas determinantes no nível de rendimento dos fundos e, por esse motivo, com impacto direto 

nos investidores e nos gestores europeus, com práticas díspares. 

Foi também promovida a clarificação das exigências informativas a constar do documento Informações Fundamen-

tais aos Investidores, tais como os índices utilizados pelos fundos e rendibilidades passadas. Deu-se, assim, conti-

nuidade ao trabalho de maior transparência sobre o fenómeno de “closet indexing”. Iniciaram-se ainda os trabalhos 

relativos à definição de uma metodologia de imposição de limites de alavancagem como forma de controlo do risco 

sistémico, preocupação no âmago da diretiva AIFMD e foi promovido o debate e partilha de casos relativos à concreta 

aplicação do Regulamento dos MMF, em especial quanto ao âmbito de aplicação, situações de comercialização trans-

fronteiriça de fundos, atividades dos depositários, recurso à subcontratação e ainda à prestação de serviços aces-

sórios, tendo sido preparados, quando relevante, documentos de convergência de supervisão.

Quanto ao tema das finanças sustentáveis destaca-se a participação na Coordination Network on Sustainability da 
ESMA – sendo de salientar a colaboração na produção de um relatório com recomendações concretas para uma 
atuação menos focada em resultados de curto prazo (Report on undue short-term pressure on corporations) publi-
cado em dezembro de 2019 – e participámos nos trabalhos da Sustainable Finance Network da IOSCO. 

Em 2019, reforçámos ainda a participação ativa nos organismos internacionais de supervisão de auditoria, 
tendo integrado duas task forces no âmbito do Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) que 
emitiram orientações (guidelines) relativamente aos temas da monitorização do limite de honorários de servi-
ços distintos da auditoria e da monitorização da duração do compromisso de auditoria.

A atividade de cooperação internacional constitui igualmente parte relevante da nossa atividade de supervisão e 
investigação em matéria de abuso de mercado, intermediação financeira não autorizada, aferição de idoneidades 
e branqueamento de capitais. Esta articulação entre congéneres para efeitos de troca de informação tem contri-
buído de forma relevante para assegurar e reforçar a proteção dos investidores a uma escala global. l

Voltar ao índice cmvm.ptInício do capítulo

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


47

O 
ano de 2019 revelou, apesar de ainda longe do vigor desejável, sinais positivos quanto à uti-
lização do mercado de capitais português para financiamento empresarial. Entidades co-
mo a VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS S.A. recuperaram, ainda que em moldes distintos dos 
propostos em 2018, operações de financiamento através da emissão de novas ações, e ou-
tras, como a SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. e a TAP Transportes Aé-

reos Portugueses, S.A., optaram pela primeira vez pelo mercado de capitais português enquanto fonte de fi-
nanciamento, através da emissão de obrigações. O saldo em termos de número de emitentes em mercado 
regulamentado foi ainda assim negativo, com a saída de dois emitentes de ações (Compta e SAG) e cinco de 
obrigações, mas com a entrada de três novos emitentes de obrigações (SIC, TAP e Ares Lusitani). Noutra fren-
te, as preocupações com fatores ambientais, sociais e de governo das sociedades (ESG) começam já a mate-
rializar-se com a emissão de diversas Green Bonds. Depois da EDP se ter estreado com a primeira emissão em 
2018, no Euronext Access de Dublin (tendo efetuado mais duas no ano seguinte), em 2019, a subsidiária da Al-
tri, a Sociedade Bioelétrica do Mondego, realizou a primeira emissão de Green Bonds admitida à negociação 
no Euronext Access em Portugal.

No que à nossa atividade diz respeito, o foco manteve-se em oferecer as melhores condições possíveis aos 
emitentes, nomeadamente através da redução de prazos de reação a prospetos (ver caixa III), mas sem des-
curar os cuidados de supervisão sempre que esteve em causa um risco para os investidores. Assim sucedeu, 
por exemplo, com a supervisão incidente sobre a transparência das participações no capital social da Pharol 
SGPS, S.A., que culminou com o impedimento de voto e recebimento de dividendos por participantes que não 
cumpriram integral e pontualmente os seus deveres de comunicação ao mercado. 

O mesmo se refira no que respeita às supervisões sobre a qualidade da informação financeira, que versaram 
particularmente sobre temas de mensuração e reconhecimento. Estas supervisões alcançaram, no final de 
2019, uma cobertura de cerca de 25% do número total de emitentes, tendo-se traduzido na emissão de 97 no-
tificações e 95 recomendações.

Esse mesmo foco foi colocado no acompanhamento de operações de elevada complexidade, como as ofertas 
públicas de aquisição incidentes sobre a EDP – Energias de Portugal, S.A. e a EDP Renováveis, S.A., cujos pro-
cedimentos foram declarados pela CMVM extintos em maio de 2019, na sequência da não aprovação, em As-
sembleia Geral da EDP, da proposta de desblindagem dos respetivos estatutos. A proteção dos investidores, 
nesse contexto, foi promovida pela produção de um entendimento, divulgado ao mercado pela CMVM, sobre o 
impacto dos potenciais resultados daquela proposta de deliberação (aprovação, não aprovação ou adiamento) 
nas ofertas mencionadas, permitindo o desfecho de ofertas anunciadas há tempo significativamente alargado. 

1. O que fazemos

SUPERVISÃO
DE EMITENTES
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CAIXA III
CONSOLIDAÇÃO DE PRAZOS
DE APROVAÇÃO DOS PROSPETOS

De forma a promover o movimento de acesso ao mercado, em 2019 foram revistos os procedimentos de re-

visão de prospetos, consolidando práticas alinhadas com os mais elevados padrões internacionais, em ter-

mos de previsibilidade, celeridade e proporcionalidade. 

Esta abordagem permitiu prazos ainda mais curtos de reação e aprovação de prospetos face aos já conse-

guidos em 2018, o que fez decrescer os tempos médios de reação a primeiras versões de prospetos e aden-

das face ao ano anterior em cerca de 47% – cumprindo destacar a redução de 3,9 dias úteis para 2,1 no âm-

bito de ofertas públicas de distribuição.

O ano terminou com um sinal positivo, já na transição para 2020, com a concretização da admissão à negocia-
ção, em regime de dual listing, da MERLIN Properties SOCIMI, S.A. Nesse âmbito, a intervenção da CMVM per-
mitiu garantir a tempestividade do processo, ao mesmo tempo que lançou as bases para a futura interligação 
entre os mercados português e espanhol para efeitos de liquidação das operações em mercado.

Finalmente, continuámos empenhados na supervisão das boas práticas de governo das sociedades - nomea-
damente quanto ao cumprimento, nas Assembleias Gerais eletivas do critério da paridade de género e dos re-
quisitos de independência – e no aprofundamento do modelo de supervisão e monitorização instituídos na 
sequência do Protocolo celebrado entre a CMVM e o Instituto Português de Corporate Governance, a 13 de ou-
tubro de 2017. l
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SIMPLIFICAÇÃO E PROXIMIDADE 
COM O MERCADO

O objetivo de simplificação de procedimentos, assim como uma maior 
abertura ao mercado e proximidade com os emitentes, foi concretizado com 
diversas iniciativas, que visaram contribuir para a promoção do mercado:

1. O que fazemos

3 - CIRCULAR ANUAL

Envio antecipado aos emitentes e ampla 

divulgação pública permitiram rápida to-

mada de conhecimento de novidades le-

gislativas e prioridades de supervisão 

4 - ESEF | SESSÃO DE ESCLARECIMENTO

Clarificação sobre conceito e modo de 

preenchimento do novo formato ele-

trónico de divulgação de informação fi-

nanceira para emitentes (ESEF) 

5 - ENTENDIMENTOS

No contexto de operações complexas, 

objetivo é clarificar e facilitar acesso 

à informação pelo mercado, reduzindo 

custos de assessoria legal e financeira

6 - SIMPLIFICAÇÃO LEGISLATIVA

Traduz-se na revisão de regulamenta-

ções e instruções, revisão do Código dos 

Valores Mobiliários e do regime de gover-

no das sociedades e fim da necessidade 

de registo de analistas

7 - ENCONTROS COM EMITENTES

Realizados na Associação de Empresas 

Emitentes de Valores Cotados em Merca-

do (AEM), para falar sobre reformulação 

de procedimentos, simplificação legisla-

tiva, prioridades e ouvir emitentes sobre 

dificuldades e desafios 

2 - FINANCE LAB FOR GROWTH

Participação em 5 sessões deste progra-

ma dirigido a PME, dando a conhecer o 

mercado de capitais como forma de di-

versificação das fontes de financiamento 

1 - MEIOS DE ACESSO MAIS CÉLERES

Disponibilização, em fevereiro, de 

meios de contacto diretos com os 

departamentos, em complemento 

aos contactos gerais

2

3

6

57

4

1
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A 
supervisão da negociação em tempo real absorveu uma parte relevante da nossa atividade de 
acompanhamento do mercado (ver infografia), num contexto marcado, por um lado, por uma 
valorização significativa dos mercados face ao padrão verificado no final da década passada, 
mas por outro, por importantes eventos geopolíticos, que influenciaram o sentimento dos in-
vestidores e contribuíram para aumentos localizados da volatilidade do mercado.

Destacamos a identificação de 527 situações potencialmente anómalas ao longo das várias sessões de ne-
gociação (o que compara com 604 situações em 2018), das quais resultaram 40 contactos com os represen-
tantes dos emitentes para as relações com o mercado, 17 com as entidades gestoras dos mercados e 5 com 
os membros negociadores. Em 24 destas situações foi determinada a necessidade de se iniciarem análises 
mais detalhadas (análises preliminares e análises de operações). A fragmentação do mercado, que se traduz 
na proporção do volume transacionado fora dos mercados registados em Portugal, exigiu particular foco da 
nossa parte, em particular pelo acompanhamento das transações das ações constituintes do índice PSI 20. 
Continuámos a aperfeiçoar os procedimentos de supervisão decorrentes da implementação da diretiva e re-
gulamento (UE) dos mercados de instrumentos financeiros (DMIF II e do RMIF), nomeadamente no que diz res-
peito à supervisão de limites das posições em contratos de derivados de mercadorias (RTS 21), o que permite 
prevenir potenciais abusos de mercado ou posições dominantes, incentivando desta forma a competição jus-
ta no mercado. Foram ainda realizadas diligências relativamente ao regime de tick size (RTS 11), com o objetivo 
de verificar se os preços das transações dos instrumentos financeiros respeitam o formato previsto em regu-
lamento. O desrespeito destas regras por parte de uma plataforma de negociação tem o potencial de aumen-
tar artificialmente o custo das transações efetuadas nas plataformas de negociação cumpridoras.

A conclusão da implementação dos procedimentos relativos à suspensão e interrupção da negociação per-
mitiu assegurar uma resposta tempestiva, em coordenação com as demais autoridades competentes da UE, 
que visa mitigar potenciais situações de assimetria de informação, promovendo assim a equidade informa-
cional e a integridade do mercado.

No que respeita à habitualmente designada supervisão em T+1 (isto é, análise de dados históricos sobre si-
tuações com indícios de irregularidade), foram efetuadas 21 análises de operações, tendo-se concluído que 5 
continham indícios substanciais de abuso de mercado.

No âmbito do abuso de mercado, importa destacar as 4 deslocações presenciais a intermediários financei-
ros, para supervisão dos respetivos sistemas e procedimentos de deteção e comunicação de ordens e opera-
ções suscetíveis de constituírem abuso de mercado. Estas deslocações presenciais foram pautadas por uma 
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componente de cariz pedagógico, de forma a alertar os intermediários financeiros relativamente aos seus de-
veres e papel no atual regime do abuso de mercado. A experiência tem mostrado que um dos resultados po-
sitivos destas ações de supervisão é o envio à autoridade competente de mais e melhor informação sobre a 
fundamentação de operações suspeitas de abuso de mercado. Refira-se a este propósito que a metodologia 
da CMVM, de recolha e uso das comunicações de operações suspeitas como fonte de informação em inves-
tigações de abuso de mercado, foi avaliada de forma muito positiva pela ESMA na sequência do peer review 
conduzido por esta autoridade europeia em 2019. Estas comunicações constituem uma ferramenta funda-
mental para a promoção e preservação da integridade do mercado.

A integridade do mercado depende também da verificação do cumprimento das regras de transações de di-
rigentes e ações próprias dos emitentes, com um enfoque adicional nas sessões próximas da divulgação de 
factos ou eventos relevantes. Em 2019, analisámos 2431 transações de dirigentes e 5483 transações de ações 
próprias. 

De igual modo, também supervisionámos as operações associadas a 568 comunicações no âmbito do regu-
lamento do short selling, de onde resultaram 27 diligências adicionais relacionadas com pedidos de justifica-
ção sobre a forma de constituição das posições curtas ou pedidos de esclarecimentos e correções dos re-
portes enviados pelos short sellers. Finalmente, monitorizámos falhas de liquidação associadas a 17 membros 
liquidadores, ocorridas nos mercados sujeitos à supervisão da CMVM, com o propósito de identificar situa-
ções passíveis de abuso de mercado. Das principais situações detetadas não se confirmou a existência de in-
dícios materiais de abuso de mercado.
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A 
abordagem baseada no risco que adotamos na supervisão da intermediação financeira cobriu, 
nomeadamente, as áreas de receção, transmissão e execução de ordens por conta de outrem, 
negociação por conta própria, gestão de carteiras por conta de outrem, gestão de organis-
mos de investimento coletivo, comercialização de instrumentos financeiros e de prevenção do 
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. 

Durante o ano de 2019 foram realizadas 12 ações de supervisão presenciais, foram concluídas 450 ações de 
supervisão contínua e produzidos 30 relatórios de monitorização. 

As matérias de governo das entidades e de controlo interno continuaram a merecer especial atenção, com 
particular foco nos sistemas de controlo de cumprimento (compliance). Da análise realizada, foi possível per-
cecionar uma melhoria geral das condições de exercício da função, pese embora exista ainda uma margem 
significativa de melhoria. Em resultado da análise dos relatórios de controlo interno, foram acompanhadas 
as deficiências detetadas pelo sistema de controlo do cumprimento e, em resultado disso, solicitados planos 
detalhados para a respetiva mitigação, incorporando ações concretas e temporalmente definidas.  

A comercialização de instrumentos financeiros junto de investidores não profissionais constituiu outra pedra 
basilar da atividade de supervisão, com foco no processo de aferição de adequação, na prestação de informa-
ção pré-contratual e nos processos de governação de produto (product governance), com relevo para a consi-
deração dos custos e encargos dos produtos.  

O processo e os procedimentos de aferição de adequação dos produtos aos perfis dos clientes demonstram 
ainda algumas deficiências, seja no que concerne à qualidade dos questionários usados na recolha de infor-
mação do investidor, seja no tratamento dessa informação, que por vezes conduz à distribuição dos clientes 
por perfis de risco demasiado amplos. Verifica-se também que, em regra, o fator prevalecente é o risco asso-
ciado ao instrumento financeiro, sendo a complexidade do mesmo desvalorizada neste processo. Neste âm-
bito, a CMVM reforçou a relevância da recolha e tratamento adequado da informação dos clientes, o que re-
veste importância fundamental no conhecimento dos mesmos e, com isto, na eficácia de todo o processo de 
adequação de cada investimento ao perfil do cliente. 

A prestação de informação pré-contratual é outro quadrante relevante, sendo de destacar o facto de na colo-
cação de alguns tipos de dívida nem sempre serem utilizados os simuladores de rendibilidade esperada. Veri-
ficou-se que a colocação de dívida junto de investidores não profissionais com determinadas características, 
envolvendo montantes de subscrição baixos, poderia conduzir à erosão da respetiva rendibilidade e mesmo 
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ao consumo do capital investido por efeito dos custos totais incorridos pelo investidor. A atuação da CMVM, 
por exemplo, ao nível da aprovação dos prospetos das ofertas públicas de dívida, contribuiu para que a infor-
mação sobre os volumes mínimos de subscrição incorporasse tais preocupações e, ao mesmo tempo, vin-
cou o imperativo legal de utilização dos simuladores de rendibilidade como forma de informar e proteger os 
investidores. 

Embora de aplicação recente decorrente do pacote DMIF II, verificou-se igualmente a existência de uma mar-
gem de progressão das entidades relativamente à implementação e robustecimento de processos e proce-
dimentos de governo do produto (product governance), em particular, no que respeita às fases a montante, 
como o desenho do produto e a delimitação do respetivo mercado-alvo. A este respeito, foi feito um levanta-
mento das principais medidas implementadas pelas entidades a operar no nosso mercado no sentido de in-
corporar, nos respetivos processos, as novas regras, o que nos permitiu formular uma visão geral do mercado.  

Outra área que mereceu especial atenção da supervisão da CMVM, foi a atividade de consultoria para inves-
timento, em concreto a que é desenvolvida pelas sociedades de consultoria para investimento. Desenvolve-
mos e implementámos um sistema de reporte da atividade destas últimas, no sentido de um acompanhamen-
to mais incisivo no plano prudencial, mas também ao nível comportamental e organizacional. Das supervisões 
presenciais emergiram precisamente aspetos comportamentais e de conduta em algumas destas entidades 
que exigiram a tomada de medidas adequadas pela CMVM no sentido de corrigir os desvios verificados. Du-
rante o ano de 2019 foram analisadas 13 sociedades de consultoria para investimento relativamente ao cum-
primento dos requisitos prudenciais aplicáveis. 

Em 2019 foram ainda executados os planos de supervisão sobre as estruturas de mercado, tendentes a con-
cretizar e dar cumprimento aos requisitos de supervisão impostos pela legislação europeia. Por outro lado, 
assegurado o registo de uma entidade nacional enquanto administradora de índices, no âmbito do regula-
mento europeu de índices usados como índices de referência, foi ainda desenvolvida uma supervisão à enti-
dade que atua como contribuidora de dados para um índice de referência internacional, no âmbito da qual re-
sultou um conjunto de recomendações de supervisão incidentes sobre os requisitos organizativos.
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Na supervisão da gestão de ativos procurámos igualmente apurar a supervisão baseada nos da-
dos recebidos (data driven supervision) e na identificação de riscos (risk based supervision). Du-
rante o ano de 2019 foram realizadas 2 ações de supervisão presenciais, foram concluídas cer-
ca de 110 ações de supervisão contínua e produzidos cerca de 25 relatórios de monitorização. 

A atividade de supervisão dedicou especial atenção aos fundos de investimento em liquidação e ou com valor 
líquido global negativo, relativamente aos quais se realizou um acompanhamento muito próximo e assertivo 
dos planos de atuação destas entidades. Outra vertente importante da supervisão consistiu na ação desen-
volvida sobre as regras de valorimetria aplicadas pelas instituições de investimento, em especial nos ativos 
ilíquidos (imobiliários, mobiliários, com ênfase nas transações over-the-counter, e nas participadas de capi-
tal de risco). Nesta frente, atuámos em situações específicas onde os critérios e pressupostos utilizados de-
monstraram ser inadequados, contribuindo para uma maior transparência da informação que é dada aos in-
vestidores e ao mercado. 

A gestão de risco, em especial de liquidez, também mereceu atenção, atento o seu relevo ao nível da super-
visão prudencial dos organismos de investimento coletivo e para a respetiva estabilidade financeira, tendo 
sido promovida uma sessão de esclarecimentos para a indústria. No âmbito da supervisão prudencial, foram 
alvo de ações de supervisão 45 sociedades de capital de risco e 3 sociedades gestoras de fundos de capi-
tal de risco. 

Merece destaque igualmente a supervisão transversal efetuada à atividade desenvolvida pelos bancos depo-
sitários, cujas funções, em especial as de fiscalização, demonstraram margem de melhoria. De facto, verifi-
cou-se que nem sempre a mesma é exercida de forma totalmente independente da entidade gestora e a sua 
qualidade tende a ser menor nos organismos de investimento imobiliário. Por outro lado, os deveres de con-
trolo não se encontram integralmente implementados ou não são efetuados com a diligência e tempestivida-
de exigida, em particular, no que respeita ao controlo da valorização dos ativos, entre outras questões. Para 
além da atuação específica junto de cada entidade, esta ação permite igualmente, em 2020, formular orienta-
ções para o exercício desta atividade no sentido de estabelecer um level playing field no mercado português, 
elevando a qualidade geral com que a mesma é desenvolvida.  

Por outro lado, foi mantida uma abordagem de supervisão preventiva, sendo mantidas reuniões frequen-
tes com os stakeholders da gestão de ativos e da avaliação imobiliária, nas quais foram endereçadas e acla-
radas dúvidas das entidades supervisionadas e indicadas as preocupações atuais e focos de supervisão 
para os períodos vindouros, promovendo sessões de formação e ou esclarecimento sobre temas cujos re-
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CAIXA IV
CMVM ASSUME COMPETÊNCIAS DE SUPERVISÃO
PRUDENCIAL NAS SOCIEDADES GESTORAS
DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO

A transferência das competências de supervisão prudencial sobre as sociedades gestoras de fundos de in-

vestimento e de fundos de titularização de créditos, do Banco de Portugal para a CMVM, entrou em vigor a 

1 de janeiro de 2020. Contudo, uma parte significativa dos trabalhos preparatórios realizaram-se em 2019.

Esta transferência constitui um marco na regulação do setor da gestão de ativos em Portugal, na medida em 

que, ao concentrar na mesma entidade os poderes e deveres de supervisão prudencial e comportamental, 

concretiza uma alteração paradigmática no respetivo modelo de supervisão.

A CMVM já era responsável pela supervisão comportamental destes dois tipos de entidades (SGOIC e SGFTC), 

bem como pela supervisão (prudencial e comportamental) dos organismos de investimento coletivo (OIC) 

por elas geridos. A transferência da supervisão prudencial das sociedades gestoras para a CMVM permiti-

rá assim ganhos de eficiência e eficácia decorrentes de os atuais e prospetivos agentes do mercado pas-

sarem a relacionar-se apenas com um supervisor. Procedeu-se também a uma simplificação terminológica, 

que procurou evitar, na medida do possível, a multiplicação de tipos de entidades sem que exista uma dife-

renciação relevante de regime.

A concentração de competências e a simplificação regulatória proposta pela CMVM resultará, nomeadamen-

te, na redução de prazos e de número de atos autorizativos, na eliminação de áreas de sobreposição regula-

tória entre CMVM e Banco de Portugal, e conferirá à CMVM uma visão de conjunto mais completa e integrada 

daquelas entidades e das atividades por elas desenvolvidas, possibilitando uma supervisão que se pretende 

que seja mais tempestiva, célere e eficaz em benefício do funcionamento do mercado nacional. Para as en-

tidades significa também, entre outras dimensões, que passarão a estar enquadradas com exigências mais 

adequadas e proporcionais à sua natureza e ao risco da sua atividade. 

sultados da supervisão realizadas se apresentavam merecedores de maior atenção e ação das entidades 
supervisionadas.  

Por último, a nossa supervisão beneficiou da articulação internacional assegurada pelas nossas equipas, em 
particular no âmbito da presidência do Comité Permanente de Gestão de Ativos (IMSC), da ESMA. l
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A 
atividade de supervisão das entidades inicia-se no processo do seu registo. Neste contexto, o 
rigor e exigência na nossa atuação é fundamental para garantir uma atuação tempestiva, pre-
visível, disponível e proporcionada, para contribuir para a dinamização e competitividade do 
mercado, dando, desse modo, resposta às prioridades que assumimos perante os agentes de 
mercado.

O balanço de 2019 no que à atividade de autorizações e de registos diz respeito reflete evoluções positivas nas 
principais áreas de atuação, merecendo destaque os seguintes aspetos:

(i) O volume total de registos e autorizações de novas entidades em 2019 foi similar ao de 2018 (171 novas 
entidades, contra 172 em 2018) e até um pouco superior em algumas áreas face ao verificado em 2018. 
(ver infografia) 

(ii) Apesar do volume de pedidos de registo/autorização de novas entidades recebidos em 2019 ter sido 
elevado e a submissão dos pedidos concentrada em alguns períodos do ano, para as principais tipolo-
gias (ver infografia) foi possível:

• efetuar uma primeira reação aos pedidos das entidades que incluiu, na maioria das situações, os co-
mentários decorrentes da análise à substância dos documentos, em menos de 5 dias úteis;

• antecipar em cerca de 42% o prazo previsto legalmente para a conclusão dos procedimentos adminis-
trativos de autorização e registo; e

• demorar não mais de um mês (cerca de 21 dias úteis) na análise dos documentos submetidos (ver-
sões iniciais e subsequentes)4, e garantir um total de 38 dias úteis de duração média dos processos 
autorizativos5.

Os resultados registados em 2019 traduzem o nosso compromisso com a promoção do desenvolvimento atra-
vés de maior previsibilidade nos prazos de reação e decisão, bem como da redução de prazos de resposta 
aos pedidos que nos chegam e do número de interações entre a CMVM e o requerente. Estes resultados fo-
ram possíveis, em parte, pela aposta na qualidade da comunicação e da relação que mantemos com os agen-
tes de mercado, designadamente:

• Estimulámos uma relação próxima com os agentes de mercado, o que é evidenciado pelos contactos 
frequentes recebidos; 

• Promovemos a realização de reuniões em fase prévia à submissão do respetivo pedido de autoriza-
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ção/registo, permitindo que sejam esclarecidas dúvidas de ambas as partes e que possamos identifi-
car elementos que devam ser acautelados ou mereçam um maior aprofundamento aquando da instru-
ção do respetivo processo; e

• Divulgámos dossiês de registo mais completos, com formulários mais desenvolvidos e listagem de do-
cumentação instrutória obrigatória, com o intuito de criar maior previsibilidade na atuação da CMVM. 
Neste contexto, procedemos à atualização e consequente divulgação de 73 dossiês de registo/autori-
zação de novas entidades ou de novas atividades, bem como de outros atos sujeitos à autorização da 
CMVM, à sua oposição ou que sejam de mera comunicação, o que corresponde a 62% do total de 117 
dossiês de registo que se pretende divulgar. l

FIGURA 1 – EVOLUÇÃO DA NOVA ATIVIDADE
Novas entidades registadas

Fonte: CMVM
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No exercício de 2019, concluímos 9 ações de supervisão presencial (8 ações em 2018) e continuá-
mos a acompanhar a supervisão do controlo de qualidade exercido pela Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas (OROC) sobre auditores de não-EIP (entidades de interesse público), sendo 
de sublinhar quanto a este último ponto o reforço da articulação entre a CMVM e a OROC.

Salienta-se ainda a conclusão de uma ação de supervisão transversal que teve por objeto averiguar o cum-
primento dos requisitos de rotação em entidades de interesse público (EIP), tendo-se concluído pela exis-
tência de incumprimento do dever de rotação por parte de 30 Sociedades de Revisores Oficiais de Contas 
(SROC) em 67 EIP. Em setembro, publicámos os resultados do sistema de controlo de qualidade da audi-
toria sobre o ciclo 2018/2019, nos quais se deu conta da conclusão de 51 ações de supervisão contínua e 
de 8 ações de supervisão presencial entre meados de 2018 e 2019. Destas últimas, resultaram 108 reco-
mendações (53 no ciclo de 2017/2018) relacionadas com o sistema de controlo de qualidade interno dos 
ROC e SROC e 183 recomendações (116 no ciclo de 2017/2018) relacionadas com os dossiês de auditoria 
supervisionados. 

Noutras dimensões da nossa ação, merecem destaque o cancelamento dos registos para o exercício de fun-
ções de auditoria junto da CMVM de três revisores oficiais de contas (ROC) de uma das maiores auditoras no 
mercado, o qual ocorreu a pedido dos próprios no contexto de uma ação da CMVM relativa à idoneidade en-
quanto condição de manutenção desses registos; bem como três projetos com elevado potencial de médio 
prazo: a conclusão de um modelo de indicadores de qualidade da auditoria (AQI), o desenvolvimento de uma 
metodologia de graduação das deficiências identificadas nas ações de supervisão (modelo de grading) e a 
participação ativa nas orientações sobre a avaliação da adequação para o exercício de cargos ou atividades 
reguladas.    

O desenvolvimento do modelo de AQI beneficiou de contributos de um grupo de trabalho liderado pela CMVM 
que contou com a participação da OROC, da ASF, do Banco de Portugal, da Inspeção Geral de Finanças (IGF) e 
de individualidades relacionadas com os órgãos de fiscalização e com a Academia.

Os AQI deverão ajudar a promover uma cultura de qualidade nas firmas de auditoria, conferir maior trans-
parência ao mercado da auditoria e criar uma nova ferramenta de apoio aos órgãos de fiscalização no cum-
primento dos seus deveres em sede de auditoria, pretendendo-se aplicar o modelo de um modo prudente e 
gradual. Já o modelo de grading vai ao encontro das necessidades manifestadas quer pelos supervisiona-
dos quer pela CMVM, o qual permitirá definir graus de severidade das irregularidades (findings) detetadas nas 
ações de supervisão. l
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1. Quem somos

A SUPERVISÃO DE AUDITORES

1. O que fazemos

Sociedades
de Revisores 

Oficiais de Contas

Revisores Oficiais
de Contas

2019

1 223

1 217

2018

187

185

16
8 

31
1

16
8 

89
5

20192018

HONORÁRIOS *

Sociedades
de Revisores 

Oficiais de Contas

Revisores Oficiais
de Contas

*Valores globais em milhares de euros (entidades de interesse público e entidades 

que não são de interesse público). Valor de 2018 atualizado.

O universo de auditores sob supervisão da CMVM manteve-se 
relativamente estável e os honorários cobrados por esta entidades 
aumentaram apenas ligeiramente.
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A 
prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BCFT) assumiu 
grande preponderância na nossa atividade, o que, entre outras dimensões, se traduziu na con-
clusão de 24 ações de supervisão em intermediários financeiros e auditores. Nestas ações 
procurámos verificar a robustez dos sistemas e controlos implementados pelas entidades sob 
a nossa supervisão em matéria de prevenção do BCFT e o cumprimento dos deveres preventi-

vos legalmente previstos. Procurámos, ainda, promover a cooperação com as diferentes entidades nacionais 
com atribuições neste domínio, designadamente através de partilha de informação frequente. 

Entre as 24 ações de supervisão em matéria de análise do cumprimento dos deveres preventivos previstos no 
quadro legal de BCFT, 14 ocorreram no âmbito de processos autorizativos com, designadamente, visitas on 
site de validação de meios e 6 outras respeitaram a auditores. As ações de supervisão revelaram deficiências 
em matéria de políticas e procedimentos internos e fragilidades na identificação de clientes e de beneficiá-
rios efetivos finais, o que nos levou à emissão de 5 notificações com vista à correção de deficiências. Iniciá-
mos também 2 novos processos de contraordenação por violação de deveres preventivos de BCFT. Um dos 
processos decidido em 2019 resultou na aplicação de uma coima no montante de 400 000€ (ver caixa V). No 
âmbito de um processo de cooperação internacional, efetuamos ainda uma comunicação de operações sus-
peitas de BCFT ao Ministério Público (MP) e à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária (UIF).

Em 2019, prosseguiram os trabalhos de revisão da Avaliação Nacional de Riscos de BCFT de 2015, no âmbito 
da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Fi-
nanciamento do Terrorismo, com a promoção de nova consulta aos setores financeiro e não financeiro (audi-
tores), relativamente a vulnerabilidades e ameaças de BCFT. Demos ainda contributos no âmbito dos traba-
lhos de transposição da Diretiva (UE) 2018/843, do Parlamento e do Conselho, de 30 de maio de 2018 que altera 
a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branquea-
mento de capitais ou de financiamento do terrorismo (5AMLD) para o ordenamento jurídico nacional e procu-
rámos a clarificação dos deveres de identificação de beneficiários efetivos de realidades sujeitas à nossa su-
pervisão. No verão de 2019 participámos, em cooperação com demais autoridades nacionais, no exercício de 
avaliação do sistema nacional de prevenção e combate de BCFT na vertente das instituições de crédito, pro-
movido pela EBA. l
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CAIXA V
APLICADAS COIMAS DE € 4 000 000
RELATIVAS A BCFT ENTRE 2012 E 2019

No âmbito das suas competências em matéria de supervisão preventiva do branqueamento de capitais e fi-

nanciamento do terrorismo (BCFT), a CMVM realizou 136 ações de supervisão presenciais (inclui ações con-

cluídas e em curso) no período compreendido entre 2012 e 2019, a que se somam as realizadas à distância, 

designadamente, aos relatórios de controlo interno. No âmbito das ações de supervisão realizadas foram 

emitidas mais de duas centenas de recomendações às entidades obrigadas supervisionadas. No mesmo pe-

ríodo temporal, foram instaurados 23 processos contraordenacionais, com 21 pessoas coletivas condena-

das e cerca de € 4 000 000 de coimas aplicadas. 

No que se refere ao dever de comunicação, o regime legal vigente prevê que as entidades obrigadas infor-

mam, por sua iniciativa, as autoridades competentes (MP/DCIAP e UIF) sempre que saibam, suspeitem ou 

tenham razões suficientes para suspeitar de operações realizadas (ou propostas ou tentadas) com fundos 

provenientes de atividades criminosas. De forma a facilitar a celeridade na análise e comunicação de ope-

rações suspeitas, devem ser reduzidos ao mínimo possível o número de intervenientes no circuito de comu-

nicação das mesmas. Deste modo, a CMVM não está envolvida no processo de comunicação de operações 

suspeitas por parte das entidades sob sua supervisão em sede de prevenção BCFT, podendo, no entanto, no 

âmbito da supervisão por si realizada solicitar informação sobre as mesmas. 

Contudo, a CMVM, no exercício de quaisquer funções, e sempre que tenha conhecimento ou suspeite de opera-

ções suspeitas de BCFT comunica os factos apurados às autoridades competentes, caso a comunicação não 

tenha ainda sido realizada por entidade sua supervisionada. Comunica também naqueles casos em que os fac-

tos não estão relacionados com entidade supervisionada (mas com situações de intermediação não autoriza-

da, por exemplo). No período compreendido entre 2012 e 2019, a CMVM realizou 20 comunicações ao DCIAP/UIF.

FIGURA 2 – VALOR DAS COIMAS APLICADAS
Milhares de euros

1. O que fazemos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

505 0 1 540 0 900 0 625 400

Valor de 0€ registado nos anos 2013, 1015 e 2017
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A 
confiança dos investidores e demais entidades no mercado depende crucialmente da integri-
dade do seu funcionamento, razão pela qual continuámos focados na deteção e investigação 
de indícios de abuso de mercado e na repressão de atuações contrárias à lei ou regulamenta-
ção, designadamente na vertente de exercício de atividades de intermediação financeira sem 
a devida autorização.

Em 2019, concluímos 11 processos de investigação, a maioria por indícios de abuso de informação, relaciona-
dos designadamente com ofertas públicas de aquisição. Na vertente de indícios de manipulação de mercado 
concluímos 4 processos em que, designadamente, investigámos situações de marcação de preço de fecho e 
sustentação da cotação. Nos processos de averiguações preliminares estiveram sob análise 75 investidores, 
31 dos quais institucionais estrangeiros e foram realizados 31 pedidos de assistência internacional (sobretudo 
da UE). No final do ano tínhamos em curso 9 processos de investigação, 4 deles abertos no ano por suspeitas 
de abuso de informação. Face a indícios de manipulação de mercado e de negociação com base em informa-
ção privilegiada remetemos 2 comunicações ao Ministério Público.

Na análise de indícios de abuso de mercado, a par com o programa de visitas on site aos intermediários finan-
ceiros, foi desenvolvido um modelo de avaliação de risco de cada intermediário baseado em fatores de im-
pacto e fatores de risco, o qual apoiará a seleção dos intermediários financeiros a serem objeto de ação de 
supervisão presencial.

No ano de 2019, concluímos ainda a análise de 10 situações relacionadas com intermediação financeira não 
autorizada, com as denúncias e os pedidos de informação a contribuírem de forma relevante para a deteção 
e repressão dessas situações. Em 2019, divulgámos quatro comunicados informando os investidores da fal-
ta de habilitação das entidades visadas para o exercício de atividades de intermediação financeira, solicitá-
mos alterações a websites e promovemos a troca de informações com outras autoridades congéneres nacio-
nais e internacionais. 

Em face da crescente internacionalização dos mercados torna-se cada vez mais frequente o recurso à coo-
peração internacional entre as diferentes autoridades congéneres. Para além dos pedidos de cooperação 
realizados no âmbito dos processos de averiguações preliminares de abuso de mercado, prestámos ainda 
cooperação a congéneres, respondendo a 22 solicitações, sendo de salientar a tendência de aumento deste 
tipo de solicitações (compara com 6 em 2017 e 16 em 2018), bem como da sua complexidade, em especial na 
vertente da intermediação financeira não autorizada. 
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No que se refere a cooperação institucional, sempre com respeito pelos deveres de sigilo a que a CMVM se 
encontra vinculada, preparámos resposta a 14 pedidos de cooperação de autoridades judiciárias (designada-
mente, Ministério Público (MP) e Tribunais), a acrescer à cooperação institucional mantida entre a CMVM e o 
MP no âmbito de processos-crime com origem em comunicações da CMVM relacionadas com crimes contra 
o mercado. l

FIGURA 3 – PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO
Dados do final de 2019

1. O que fazemos

11 concluídos 9 em curso

investidores sob análise

institucionais estrangeiros

TOTAL DE PROCESSOS

AVERIGUAÇÕES
PRELIMINARES

75

31
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Em linha com os objetivos de reforço da integridade do mercado, reforçámos a atividade sancionató-
ria, procurando reduzir o número de processos pendentes e garantir decisões mais rápidas. Assim, 
desde 2009 que o número de processos pendentes em final de ano, não era tão baixo (ver infografia). 

Proferimos também decisões finais em 104 processos (66 em 2018), entre as quais 76 decisões con-
denatórias e 28 decisões de não instauração de processos investigados. Entre os processos de contraordenação 
objeto de decisão condenatória destacam-se os relacionados com a violação de deveres dos intermediários fi-
nanceiros (51 processos) e com a gestão coletiva de poupanças (11 processos). 

Estes processos – entre os quais se incluem processos em que foram visados o Banque Privée Espírito Santo, S.A., 
Sucursal em Portugal, o Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. e a Orey Financial – Instituição Financeira de 
Crédito, S.A. – dizem respeito à violação de deveres com especial relevância para a proteção dos investidores co-
mo os deveres de informação, de avaliação do caráter adequado das operações ao perfil dos investidores ou de pre-
venção e gestão de conflitos de interesse. A par destes deveres, encontramos ainda outros deveres com grande im-
portância para o regular funcionamento do mercado e do sistema financeiro, como são os deveres preventivos do 
BCFT que obrigam as entidades a regras de identificação, de diligência ou de recusa de realização de operações.

A 31 de dezembro de 2019 encontravam-se pendentes 79 processos de contraordenação, o que representa me-
nos 14 processos pendentes face a 2018 e é o número mais baixo desde 2009. De modo a garantir a tomada de de-
cisões mais rápidas, procurámos reduzir o tempo decorrido entre o início do processo e a decisão final da CMVM: 
nos 76 processos objeto de decisão condenatória em 2019, o tempo médio de pendência foi de um ano e meio, 
sendo que 27 processos registaram um tempo de pendência inferior a 100 dias. 

A diminuição do número de processos de contraordenação pendentes, a redução dos prazos de tramitação e o 
aumento do número de processos objeto de decisão final traduzem uma atuação sancionatória mais célere e 
tempestiva, com a redução do tempo entre a deteção das infrações e a decisão condenatória, permitindo asse-
gurar uma maior proteção do investidor e contribuindo para um melhor funcionamento do mercado.  

Em 2019, correram 146 processos de contencioso extra contraordenacional junto dos Tribunais Administrativos, 
Tributários e Cíveis em que a CMVM é sujeito processual. Deste conjunto de processos, 9 foram iniciados em 2019, 
dos quais dois são administrativos, um de contencioso tributário, e seis tramitaram nos tribunais judiciais. 

Durante o ano, foram ainda proferidas 78 decisões em processos cíveis, dos quais 61 transitaram em julgado, e 4 
decisões em processos administrativos, dos quais 3 transitaram em julgado. Do total dos 64 processos transitados 
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em julgado em 2019, 60 respeitavam a pretensões dos investidores para a obtenção de compensações por per-
das sofridas em investimentos por eles realizados, invocando uma eventual responsabilidade por parte da CMVM. 
Todas as decisões foram favoráveis à CMVM – é assim de registar a inexistência de qualquer decisão judicial que 
responsabilize a CMVM por qualquer falha nos seus deveres de supervisão e de proteção dos investidores. Nos 
restantes quatro processos, que respeitavam à prestação de informação pela CMVM, os tribunais permitiram à 
CMVM a prestação dessa informação em dois casos, em função da ponderação dos diversos interesses em pre-
sença, incluindo os dos investidores, quebrando o segredo profissional da CMVM. 

A CMVM prestou ainda apoio ao Sistema de Indemnização aos Investidores no âmbito de dois processos adminis-
trativos e de quatro processos cíveis, sendo dois deles de reclamação de créditos. l

FIGURA 4 – ATIVIDADE CONTRAORDENACIONAL
Evolução dos processos de contraordenação

1. O que fazemos

PROCESSOS INSTAURADOS

PROCESSOS DECIDIDOS
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Os desenvolvimentos tecnológicos na indústria financeira e a crescente afirmação das finan-
ças sustentáveis continuaram a ocupar um espaço central na nossa atividade pelos desafios 
que colocam à supervisão e regulação financeiras, tendo passado a ser acompanhadas por 
um comité interno dedicado ao desenvolvimento do mercado nas suas várias vertentes.

No que diz respeito ao acompanhamento dos novos modelos de negócio decorrentes da aplicação da ino-
vação tecnológica, nomeadamente as FinTech, merece destaque o Portugal Finlab, o canal de comunicação 
criado pela CMVM, Banco de Portugal e a ASF, em parceria com a associação Portugal Fintech. A primeira edi-
ção permitiu a 10 projetos selecionados, entre um total de 39 candidatos, compreender em detalhe a reali-
dade regulatória em que devem operar durante a fase de criação e de desenvolvimento de novos projetos na 
área de tecnologia aplicada ao sistema financeiro. Os projetos selecionados mereceram análises essencial-
mente sobre ativos virtuais (Crypto/Blockchain), concessão e intermediação de crédito no regime de financia-
mento colaborativo (crowdfunding) e RegTech. As candidaturas não selecionadas que apresentaram dúvidas 
regulatórias foram igualmente apoiadas. O lançamento da 2ª edição do Portugal FinLab – “Where regulation 
meets innovation”, agora apenas com os três reguladores, aconteceu durante o Web Summit, sendo desen-
volvida já em 2020.

A rapidez da transformação em curso nas finanças sustentáveis e a necessidade de o mercado nacional estar 
preparado para as exigências que daí poderão advir explica que, em 2019, tenhamos acompanhado todo o tra-
balho regulatório desenvolvido a nível europeu, e efetuado e publicado um documento de reflexão e consulta 
sobre o tema. No total, 17 entidades responderam à consulta, o que permitiu ter uma perspetiva única e inédi-
ta quanto à forma como os principais agentes do mercado nacional encararam o desafio, com destaque para 
os riscos associados a dificuldades de reporte e medição, e para a análise de riscos, incluindo o de descredi-
bilização do tema por via de práticas de greenwashing (ver caixa VI). 
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CAIXA VI
PRINCIPAIS RESULTADOS DO DOCUMENTO DE REFLEXÃO
E CONSULTA SOBRE FINANÇAS SUSTENTÁVEIS

Os principais riscos e dificuldades identificados pelos participantes do mercado português relacionados com os  

desenvolvimento de Finanças Sustentáveis foram:

•  Má qualidade de dados e falta de padrões de medição;

•  Custos associados a novos reportes e garantia de conformidade com novas regras;

•  Greenwashing no desenvolvimento e distribuição de produtos e serviços;

•  Desenvolvimento de modelos de risco adequados, nomeadamente relativos às alterações climáticas;

•  Implicação das novas regras na atividade corrente;

•  Dificuldade em passar do foco no curto prazo para estratégias de gestão e investimento mais focadas no lon-

go prazo.

Quanto ao papel do regulador, os agentes no mercado nacional esperam que a CMVM: 

•  Informe e emita recomendações aos investidores, às entidades de mercado e à sociedade em geral sobre as 

melhores maneiras de integrar e cumprir novas regras de regulamentação e supervisão, designadamente so-

bre informação não-financeira;

•  Garanta uma comunicação permanente que contribua para a explicação do novo enquadramento e, quando 

possível, desenvolva e adapte soluções em cooperação com os participantes do mercado.

candidaturas apresentadas ao Portugal 
Finlab

39
entidades que responderam à consulta 
sobre finanças sustentáveis

17
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Em 2019 reforçámos o apoio aos investidores com a introdução de um novo modelo de gestão de 
reclamações que responsabiliza mais as instituições reclamadas, promove a resolução mais rápi-
da de diferendos e permite à CMVM concentrar-se nos casos mais complexos que não tenham si-
do resolvidos em primeira instância. Ao mesmo tempo, reforçámos conteúdos e canais de comu-
nicação com os investidores, recebemos e demos resposta a mais pedidos de apoio e registámos 

um aumento significativo do número de denúncias, nomeadamente relacionadas com situações de alegada 
fraude em investimentos via plataformas eletrónicas. Note-se que em muitas situações não está em causa 
intermediação financeira, mas outros esquemas fraudulentos, casos em que a informação é remetida para as 
autoridades competentes.

Em resultado da implementação do novo modelo de reclamações foi possível melhorar, em 2019, o tratamen-
to de reclamações, sendo de destacar a diminuição (em 13%) face a 2018 do número de reclamações recebi-
das e o incremento (de 39%) do número de reclamações concluídas, para o que contribuiu a conclusão das re-
clamações de processos de particular complexidade como o do BANIF. 

Excluindo as reclamações dos processos especiais (relacionadas com BANIF e BES), o prazo mediano de tra-
tamento de reclamações desceu de 85 dias em 2018 para 37 dias em 2019 (ver infografia com principais dados 
de 2019), e o número de reclamações não atendidas pela entidade reclamada (com objeto de pronúncia pela 
CMVM) diminuiu de 86 em 2018, para 21 em 20197.

Em 2019 também publicámos pela primeira vez o Relatório Anual de Reclamações e Pedidos de Informação, 
detalhando a realidade das reclamações dos investidores junto da CMVM em 2018. Este relatório reforça a 
transparência perante o mercado e identifica áreas de risco, vulnerabilidades e tendências importantes para 
a atuação da CMVM e seus supervisionados no que diz respeito à proteção do investidor.
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1. O que fazemos

CAIXA VII
NOVO MODELO DE TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

O novo modelo de tratamento de reclamações, implementado no final do primeiro trimestre, tem como característi-

cas fundamentais o facto de as reclamações só deverem ser remetidas à CMVM após já terem sido apresentadas jun-

to da entidade reclamada, e não atendidas. Na sequência da apreciação de uma reclamação, a CMVM pode abrir um 

processo de supervisão destinado a verificar a regularidade da atuação da entidade reclamada, o qual pode culminar 

na emissão de notificação à entidade e mesmo ao apuramento de responsabilidade contraordenacional.

FIGURA 5 – IMPACTO DO NOVO MODELO DE RECLAMAÇÕES
Análise do processo de modelo até à conclusão

RECLAMAÇÕES RECEBIDAS RECLAMAÇÕES CONCLUÍDAS

PRAZO MEDIANO DE TRATAMENTO (EM DIAS) (a) NÃO ATENDIDAS PELA ENTIDADE RECLAMADA(b)

2019*2018 2019*2018

2019*2018 2019*2018

401 462 816 1 129

85 37 33% 22%

* Novo modelo de 

reclamações entrou 

em vigor em março

(a) excluindo 

processos BES 

e BANIF

(b) entre as que 

foram objeto de 

pronúncia pela 

entidade reclamada
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Focada também na recuperação da confiança dos investidores, a CMVM continuou em 2019 a parti-
cipar ativamente nas atividades do Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF), projeto lança-
do em 2011 pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) e que integra, além da CM-
VM, o Banco de Portugal e a ASF. Promovemos, simultaneamente, outras ações bilaterais visando 
maior proximidade e foco no contacto com os investidores.

Assim, além de terem sido aprofundadas as 36 parcerias já existentes no âmbito do PNFF, em 2019 foi firmada 
outra com a Comunidade Intermunicipal da Terras de Trás-os-Montes (CIM). Foi nesta região que decorreu a 
Semana da Formação Financeira, entre 28 e 31 de outubro, envolvendo mais de 2200 participantes, sobretu-
do jovens em idade escolar, mas também professores, formadores das autarquias, jogadores de futebol e po-
pulação em idade ativa e seniores.

Concluíram-se igualmente duas oficinas de formação de professores abrangendo cerca de 62 participantes, 
uma no centro do país (Pombal) e outra na Grande Lisboa (Montijo). No âmbito de parcerias com o IAPMEI - 
Agência para a Competitividade e Inovação e o Turismo de Portugal foram realizadas 29 ações de formação 
para 563 gestores de micro, pequenas e médias empresas, tendo sido dado especial enfoque a temas do fi-
nanciamento e do investimento, incluindo o financiamento do negócio através do mercado de capitais. Na 
área da economia social decorreram três ações de formação abrangendo 150 participantes.

A CMVM participou, ainda, em três cursos de formação financeira de formandos do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (IEFP), envolvendo mais de 110 pessoas. Refira-se que os formadores do IEFP (forma-
dos anteriormente pelo PNFF) realizaram várias ações de formação envolvendo mais de 2200 participantes. 
Ainda no âmbito do CNSF, iniciou-se a produção do Caderno de Educação Financeira 4, destinado ao ensino 
secundário, bem como os trabalhos relativos à realização do Inquérito à Literacia Financeira da População 
Portuguesa, iniciativa enquadrada no exercício internacional promovido pela OCDE. 

À semelhança dos dois anos anteriores, organizámos em Portugal, na primeira semana de outubro, a Sema-
na Mundial do Investidor (SMI), iniciativa promovida pela IOSCO e que decorreu em mais de 80 países dos seis 
continentes. Sob o lema “Investir no conhecimento, investir com confiança” e juntamente com parceiros re-
presentantes do mercado e com os reguladores financeiros, realizaram-se diversas iniciativas, com destaque 
para conferências e debates, focus group com alunos do ensino superior e visitas a vários balcões de bancos 
no país. Adicionalmente, participámos mais uma vez na Global Money Week, tendo as atividades desenvolvi-
das, em conjunto com as da Semana Mundial do Investidor, envolvido mais de 400 alunos. l
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CAIXA VIII
PROJETOS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA  
PREMEIAM ALUNOS E PROFESSORES

O Concurso Todos Contam, realizado em 2019 pelo oitavo ano consecutivo, contou com um total de 58 can-

didaturas a “Prémios Escola”, em que participaram mais de 11 mil alunos de cerca de 70 escolas, da maioria 

dos distritos de Portugal Continental e também das regiões Autónomas dos Açores e Madeira. Pela primei-

ra vez foi atribuído o “Prémio Professor”, para distinguir um docente que se destacou na implementação dos 

projetos de educação financeira em anos anteriores.

Desde que o concurso para a promoção da literacia financeira foi criado em 2012, já participaram 122 mil alu-

nos, de 754 escolas, tendo sido atribuídos 49 prémios aos projetos mais inovadores e 31 menções honrosas. 

MIL ALUNOS
número total de alunos que 
participaram nas oito edições
do Concurso Todos Contam

122
PRÉMIOS 
atribuídos aos projetos mais inovadores. 
Foram ainda distinguidos 31 trabalhos
com menções honrosas
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A 
reputação da CMVM depende também da clareza da comunicação e da qualidade do relacionamen-
to que mantemos com investidores, entidades supervisionadas e com a sociedade em geral. É por 
isso que, a par do esforço de simplificação de regulação, de melhorias tecnológicas e de gestão, e 
da promoção de uma supervisão mais focada e assente na identificação de fatores de risco, temos 
procurado melhorar a nossa comunicação e o relacionamento com todas as partes interessadas. 

 
O ano de 2019 marca uma viragem nesta dimensão da nossa atuação, incluindo uma alteração de imagem con-
cretizada em maio, com impacto em todos os suportes de comunicação da CMVM. Valorizando a continuidade e 
os quase 30 anos de história da CMVM, a nova imagem procurou sinalizar o empenho numa presença mais próxi-
ma, transparente e atual junto da sociedade, evoluindo a par com novas iniciativas de comunicação e de relacio-
namento externo, implementadas ao longo do ano e sempre com um mesmo propósito: potenciar a eficácia da 
supervisão e da regulação na proteção do investidor e no desenvolvimento do mercado nacional.
 
Entre as dimensões que importa destacar encontram-se a produção de informação crescentemente focada 
nas necessidades do mercado em cada momento, e distribuída por múltiplos canais e formatos (site, redes so-
ciais, eventos, publicações), procurando levar a informação onde os investidores e as entidades supervisiona-
das se encontram.
 
Promovemos uma reformulação global das publicações em favor da clareza e a eficácia dos documentos, me-
recendo destaque o novo relatório anual; novas publicações como o relatório de prioridades da CMVM, o rela-
tório de reclamações e apoio ao investidor, e o relatório sobre a atividade de auditoria; e a definição de dias fi-
xos e públicos para publicação de estatísticas regulares.
 
A acompanhar o reforço das publicações e da relação com a imprensa vale a pena sublinhar as atividades que 
promoveram o relacionamento direto com investidores, entidades supervisionadas e sociedade em geral, em 
particular:
• Disponibilização de números de telefone diretos para cada departamento;
• Duas conferências para público alargado, contando com 450 participantes;
• 14 eventos com stakeholders externos, envolvendo 895 participantes;
• Seis eventos com colaboradores.
 
O esforço de otimização da comunicação refletiu-se internamente em iniciativas que visaram reforçar a parti-
lha de informação sobre o mercado, os investidores, bem como os nossos objetivos e competências, nomea-
damente através de uma nova intranet e uma newsletter mensal. l
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FIGURA 6 – COMUNICAÇÃO EXTERNA
Dados de 2019
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1991 1997 2019

FIGURA 7 – A NOVA IMAGEM DA CMVM: 
LOGOTIPO E BROCHURAS
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de negócio e outras transformações nos mercados, 
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Proteger o investidor, desenvolver os mercados.
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, também 
conhecida por CMVM, é a entidade que regula e 
supervisiona o mercado de capitais em Portugal, tanto 
no que diz respeito às entidades que nele operam, 
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contribuir para o desenvolvimento do mercado. Tudo 
isto, sempre com o objetivo de proteger o investidor e 
facilitar a poupança e o financiamento da economia. 
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Em 2019 reforçámos a análise e identificação de riscos macrofinanceiros, com uma equipa focada 
no acompanhamento dos desenvolvimentos de conjuntura financeira, bem como de políticas pú-
blicas com relevo para os mercados. No âmbito destes trabalhos evidenciámos, nos vários grupos 
especializados da ESMA, da IOSCO e do CNSF, bem como no nosso Risk Outlook, publicado no pri-
meiro semestre de 2019, os principais riscos para os investidores, o funcionamento do mercado e 

a nossa eficácia.
 
Entre eles, destacam-se os riscos decorrentes da persistência de baixas taxas de juro, os quais podem ser 
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potenciados pelo crescendo de tensões geopolíticas e de protecionismo comercial observados em 2019, num 
quadro de utilização dos instrumentos convencionais de política monetária já relativamente limitada. Este 
ambiente é propício à adoção de práticas de comercialização mais agressivas, nomeadamente na definição 
de políticas de comissões e de informação aos investidores, bem como à reconfiguração do comportamen-
tos dos investidores que, à procura de rendibilidades superiores, aceitam níveis de risco mais elevados e nem 
sempre espelhados nos preços dos títulos, nomeadamente no que diz respeito a títulos com menor notação 
de crédito, em particular de dívida empresarial. As baixas taxas de juro estimulam ainda elevados níveis de en-
dividamento os quais reduzem a capacidade de resistência a choques económicos e financeiros.
 
Em 2019, dedicámos também particular atenção ao crescimento de estratégias de investimento com baixos 
custos de gestão, conhecidas como de investimento passivo, e que são caracterizadas pela composição de 
carteiras que replicam índices de títulos. Esta tendência internacional de investimento pode impactar nega-
tivamente a formação eficiente de preços nos mercados, o governo societário das empresas alvo de inves-
timento e, no limite, a própria estabilidade financeira, razão pela qual temos contribuído para o seu estudo 
nos vários fora onde marcamos presença. O foco no contributo do setor financeiro não bancário para a esta-
bilidade financeira das economias tem ganho relevo nas análises internacionais e também na nossa atuação.
 
O trabalho de identificação de riscos e tendências que é um elemento central de gestão da CMVM, foi ainda 
reforçado pela atenção a desafios de longo prazo como as finanças sustentáveis e a crescente relevância das 
dimensões comportamentais no conhecimento e caracterização da realidade financeira.  l
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O 
sucesso da modernização da gestão e a qualidade do serviço público que prestamos depen-
dem crucialmente de uma equipa motivada, exigente, conhecedora e realizada. O ano de 2019 
ficou marcado por mais de 9 000 horas de formação (um aumento de 15% face a 2018), das 
quais quase 40% em áreas tecnológicas, refletindo o programa de modernização tecnológi-
ca em curso e o forte investimento nos últimos anos em ganhos de eficiência na organização.  

Com a diminuição de 5% no número total de colaboradores terminámos o ano com uma equipa de 230 pes-
soas, onde 62% são mulheres e 82% têm licenciatura ou uma qualificação académica superior. Em termos de 
formação, em média, cada colaborador recebeu 39 horas de formação, num total de 138 iniciativas formativas. 
A este respeito vale a pena destacar como áreas principais:

• Competências tecnológicas;
• Gestão da mudança comportamental (14 sessões formativas, envolvendo um total de 391 participações); 
• Gestão da liderança por parte do corpo dirigente da CMVM;
• Temas técnicos suportados tanto em conhecimento interno, como em peritos externos, nomeada-

mente da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), da Procuradoria-Geral da República, da Fa-
culdade de Economia do Porto e do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação 
e Desenvolvimento (INESC-ID). 

O enfoque na qualidade do desempenho das nossas pessoas teve ainda duas outras dimensões que mere-
cem destaque. Uma delas foi a implementação de um novo modelo de avaliação de desempenho, em articula-
ção com o modelo de carreiras, reforçando o foco na promoção do mérito dentro da organização. No primeiro 
ano o modelo de avaliação e gestão do desempenho aplicou-se, de forma transversal, aos cerca de 210 cola-
boradores que preenchiam os requisitos de aplicação, constituindo um importante suporte aos subsequen-
tes mecanismos de reconhecimento, nomeadamente no plano remuneratório. A outra foi o início de uma ava-
liação profunda sobre políticas e práticas relacionadas com dimensões como o bem-estar organizacional ou 
a felicidade no trabalho, a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, e a flexibilização das formas de 
prestação do trabalho. Deste processo resultou a identificação, para a implementação em 2020, de um con-
junto de políticas e medidas mais ajustadas aos novos contextos e exigências da gestão de pessoas.
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15%
Administrativos

FIGURA 9 – DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES POR GÉNERO,
CARGO E HABILITAÇÕES

FIGURA 10
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No ano de 2019 foram dados passos críticos que consolidaram um processo interno de moderni-
zação digital e de gestão, iniciado em 2018 e designado de “CMVM+”, e que se traduziram na im-
plementação de iniciativas estruturais para a organização, como a implementação da infraes-
trutura tecnológica de suporte e de outras que já beneficiam a atividade institucional no dia a 
dia. Foram também reforçados mecanismos de boa gestão da organização. 

Entre as iniciativas já com impacto na nossa atuação, destaca-se a modernização do parque informático e a 
disponibilização de uma nova intranet, que inclui um catálogo de serviços internos. As novas ferramentas e 
equipamentos potenciam a produtividade e vêm reforçar a abordagem colaborativa na CMVM. 

A gestão de dados e informação ocupa um lugar central na nossa estratégia. Em 2019, reforçámos a nossa 
capacidade de análise dos dados sobre os quais assenta uma parte relevante da nossa ação de supervisão. 

As iniciativas do CMVM+ estão focadas em permitir ganhos significativos de eficiência em múltiplas dimen-
sões da nossa atuação e complementam o processo contínuo de simplificação administrativa e regulatória 
que estamos a promover, com vista à adequação dos custos, com benefícios tanto para as entidades super-
visionadas como para o incremento da proteção do investidor. 

Nesse âmbito, ao longo do ano revimos e otimizámos mais de três centenas de processos internos com o ob-
jetivo de melhorar a experiência de investidores e entidades supervisionadas no relacionamento com a CM-
VM. Para o efeito realizámos dois inquéritos digitais a investidores e entidades supervisionadas, bem como 
quatro focus groups com entidades supervisionadas.

Paralelamente, continuámos a melhorar os nossos instrumentos de gestão, nomeadamente definindo um ci-
clo anual de gestão integrada e conciliando o planeamento estratégico com o risco organizacional e gestão 
orçamental - do qual resultam a definição de objetivos estratégicos e respetivas prioridades anuais - contri-
buindo para a crescente simplificação, clareza, transparência e rigor da nossa atuação.
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PROJETOS

I.  GESTÃO DE RECLAMAÇÕES: melhoria da plataforma de gestão 

de reclamações, pedidos de informação e denúncias, com 

atualização de ferramentas e mais funcionalidades

II.  FATURAÇÃO ELETRÓNICA: implementação de processos e 

sistemas de suporte à troca de informação de faturas entre 

entidades, quer da faturação emitida quer da recebida

III. SUCCESS FACTORS: implementação de ferramenta de gestão de 

recursos humanos de fácil utilização, disponibilizando módulos 

de desempenho, formação e recrutamento 

IV.  COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA: melhoria das áreas de 

comunicação e relacionamento com os stakeholders, visando 

maior proximidade, interação e eficácia na partilha de informação

V.  RENOVAÇÃO DE PCS: substituição por equipamentos portáteis, 

para reforço da capacitação tecnológica e aumento da 

produtividade e mobilidade na organização

VI. PRODUTIVIDADE OFFICE 365: disponibilização de novo ambiente 

de trabalho, com ferramentas colaborativas, que permitem maior 

mobilidade, edição conjunta de documentos e trabalho por equipas

VII. PREPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA BASE: melhoria e 

atualização da arquitetura tecnológica para assegurar maior 

capacidade de processamento e armazenamento da informação

VIII. INSTALAÇÃO DE SOFTWARE BASE: Instalação de portfólio 

Oracle, visando a implementação de soluções de suporte ao 

negócio

IX. APLICAÇÃO FORENSE PARA A SUPERVISÃO: Disponibilização de 

ferramentas de análise forense, com o objetivo de melhorar e 

automatizar a supervisão

X.INTRANET E SERVICE DESK: reformulação da Intranet com foco no 

utilizador e na interação e da área de suporte, centralizando-a e 

alargando-a a mais áreas para obter ganhos de eficiência

I. EQUIPA DE ACOMPANHAMENTO SAMA: preparação de 

procedimentos e documentos para apresentação do 

plano de execução e de dossiers relativos a pedidos de 

reembolso no âmbito do SAMA

II.  GESTÃO DO PROGRAMA (PMO): gestão do programa e 

discussão de iniciativas apresentadas, garantindo ainda 

articulação entre as áreas de negócios, tecnologias e dos 

planos com as atividades do dia-a-dia

III. GESTÃO DA MUDANÇA: desenho, planeamento e execução 

de ações de comunicação e formação de colaboradores, 

potenciando a adoção dos comportamentos desejados 

antes e após a finalização do programa

I. Modelo de Governo da Informação

II. Revisão de Processos

III.  Simplificação de Instruções e Regulamentos

IV.  Segurança na Mobilidade

V.  Contabilidade Analítica

VI.  Data Warehouse e visualização de dados

VII.  Novo Site CMVM

VIII.  Balcão Único Eletrónico

IX.  Automação de Processos de Supervisão

X.  Monitorização de IT

PROJETOS CONCLUÍDOS

INICIATIVAS
A DECORRER AO LONGO
DO PROGRAMA

PROJETOS
EM EXECUÇÃO E A INICIAR
EM 2020 E 2021
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Em 2019, focámos a nossa atividade num esforço significativo de otimização e contenção de custos 
operacionais para responder a uma pressão negativa nos proveitos de taxas cobradas, e ao planea-
mento, contratação e acompanhamento orçamental de projetos estruturantes para a nossa capaci-
dade operacional de supervisão e relação com as entidades de mercado. A CMVM encerrou o ano de 
2019 com um resultado líquido negativo de 719 mil euros, o que compara com o resultado líquido posi-

tivo de 127 mil euros em 2018.

Os custos com pessoal aumentaram cerca de 1% (o que corresponde a 119 mil euros) face a 2018, traduzindo, em par-
te, o investimento na formação dos colaboradores e a materialização do novo sistema de carreiras e do modelo de 
avaliações e gestão de desempenho, bem como a variação do número médio de colaboradores entre 2019 e 2018.  

Ao mesmo tempo, a redução criteriosa dos custos operacionais permitiu, nomeadamente, um corte superior a 5% 
nos custos com consumos de papel, água, energia elétrica e outros consumíveis, enquanto os desenvolvimentos 
na desmaterialização de processos, designadamente com a introdução da faturação eletrónica, espelharam o es-
forço e compromisso da CMVM com a integração de princípios de sustentabilidade na nossa própria atuação.

O investimento na capacitação tecnológica tem vindo a ser uma prioridade, com tradução orçamental. Com efei-
to, o programa de transformação em curso na CMVM traduziu-se num acréscimo de 31%, cerca de 558 mil euros, 
na rúbrica de amortizações e depreciações do exercício, bem como o crescimento de 3% na rúbrica de forneci-
mentos e serviços externos em cerca de 94 mil euros. Do lado dos proveitos, do total de 22,9 milhões de euros, 
22,3 milhões de euros provêm de taxas de supervisão, que se mantiveram em linha com 2018.

O ativo manteve-se praticamente inalterado, situando-se nos 60,1 milhões de euros. O passivo, integralmente re-
presentado pelo passivo corrente, conservou a sua reduzida expressão relativa, com uma redução de 290 mil eu-
ros, cerca de 9% face a 2018. Os fundos próprios continuam a representar 95% do total do ativo líquido, permane-
cendo acima dos 57,3 milhões de euros.

Finalmente, merece nota a gestão de projetos com financiamento comunitário. Em 2019, foram elaborados proje-
tos que visam adequar as infraestruturas tecnológicas e de tratamento da informação às necessidades de super-
visão e de partilha de informação com outras entidades nomeadamente, europeias, bem como lançar as bases 
para a disponibilização ao público de um novo site que incorpore o Balcão Único Eletrónico (BUE) para permitir às 
entidades o acesso a um vasto conjunto de serviços tais como pedidos de autorização, entrega de documentos, 
entrega de ficheiros de reporte obrigatório, consulta do estado de processos, alteração dos dados de entidade, 
pedido de certidões e o pagamento de taxas. l

CONTAS
E RESULTADOS

MANUEL 

LUZ 

Diretor do 

Departamento 

Financeiro, 

Patrimonial e 

Administrativo
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2. Quem somos

GRÁFICO 1
EVOLUÇÃO DOS PROVEITOS E CUSTOS

TABELA 1 - PROJETOS COFINANCIADOS POR FUNDOS COMUNITÁRIOS 
EM EXECUÇÃO EM 2019

POCI-02-0550-FEDER-035394 (SAMA I)

Apoiado no âmbito do sistema 

de incentivos à modernização e 

capacitação da administração 

pública (SAMA2020)

Projeto POCI - 05-5762-FSE-000095 (SAMA II) POCI-02-0550-FEDER-040592 (SAMA III)

Apoiado no âmbito do Sistema 

de incentivos SATDAP - 

Transformação digital da 

Administração Pública

Apoiado no âmbito do Sistema de 

incentivos SATDAP - Capacitação 

da Administração Pública

Âmbito

Reforço dos mecanismos e 

processos de supervisão do 

mercado de capitais

BUE – Balcão Único EletrónicoMelhoria dos processos, 

mecanismos e informação de 

suporte à atividade de supervisão 

e regulação do mercado de valores 

mobiliários

Designação

713 mil euros 700 mil euros3 529 mil eurosMontante

envolvido

406 mil euros 399 mil euros2 010 mil eurosMontante
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ANEXO I
QUADROS E TABELAS

Quadro 1 - Consultas públicas CMVM

Fonte: CMVM

Consulta Pública n.º 1/2019
Projeto de Regulamento que procede à primeira alteração ao regulamento da CMVM n.º 2/2016 
(Documento submetido a consulta pública até ao dia 29 de janeiro de 2019)

Consulta Pública n.º 2/2019
Projeto de Regulamento que restringe a comercialização, distribuição e venda de contratos diferenciais e proíbe a comercialização, distribuição e 
venda de opções binárias em Portugal a investidores não profissionais 
(Documento submetido a consulta pública até ao dia 27 de fevereiro de 2019)

Consulta Pública n.º 3/2019
 Projeto de Regulamento da CMVM em matéria de prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
(Documento submetido a consulta pública até ao dia 18 de março de 2019)

CMVM submete à discussão pública documento de reflexão e consulta sobre Finanças Sustentáveis 
(Documento submetido a consulta pública até ao dia 30 de Abril de 2019)

Consulta Pública n.º 6/2019
Projeto de Regulamento que altera os Regulamentos CMVM n.º 2/2002 e n.º 12/2002, relativos à titularização de créditos
(Documento submetido a consulta pública até ao dia 17 de dezembro de 2019)

Consulta Pública n.º 4/2019
 Projeto de Regulamento da CMVM relativo à prestação de informação pelas entidades qualificadas como internalizadores de liquidação
(Documento submetido a consulta pública até ao dia 28 de junho de 2019)

CMVM submete à discussão pública o “Guia de aplicação de Indicadores de Qualidade de Auditoria"
(Documento submetido a consulta pública até ao dia 15 de novembro 2019)

Consulta Pública n.º 5/2019
Projeto de Regulamento que altera o Regulamento da CMVM n.º 2/2015 sobre a atividade de gestão de organismos de investimento coletivo
(Documento submetido a consulta pública até ao dia 17 de dezembro de 2019)

Consulta Pública n.º 7/2019
 Projeto de Regulamento relativo ao envio de informação à CMVM para efeitos de supervisão prudencial de SGOIC e SGFTC
(Documento submetido a consulta pública até ao dia 17 de dezembro de 2019)

Consulta Pública n.º 8/2019
Projeto de regulamento que altera o Regulamento da CMVM n.º 3/2015, de 3 de novembro de 2015, relativo ao capital de risco, empreendedorismo social 
e investimento alternativo especializado
(Documento submetido a consulta pública até ao dia 10 de janeiro de 2020)
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Quadro 2 - Regulamentos da CMVM publicados em 2019

Fonte: CMVM

Procede à quinta alteração ao Regulamento da CMVM n.º 4/2007, de 11 de dezembro de 2007, relativo às entidades gestora de 
mercados, sistemas e serviços e à terceira alteração do Regulamento da CMVM n.º 5/2007, de 21 de novembro de 2007, relativo 
à compensação, contraparte central e liquidação

Sociedades de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia 

Primeira alteração ao Regulamento da CMVM n.º 2/2016, de 18 de julho

Procede à primeira alteração ao Regulamento da CMVM n.º 3/2007, de 5 de novembro de 2007, relativo aos Mercados Regulam-
entados e Sistemas de Negociação Multilateral; à segunda alteração ao Regulamento da CMVM n.º 2/2015, de 17 de julho de 2015, 
relativo à Atividade de Gestão de Organismos de Investimento Coletivo alterado pelo Regulamento da CMVM n.º 3/2018, de 28 de 
janeiro de 2019; à primeira revisão da Instrução da CMVM n.º 5/2016, relativa a Relatórios específicos e comunicação de 
incumprimentos detetados no âmbito da atividade de gestão de Organismos de Investimento Coletivo.

Restringe a comercialização, distribuição e venda de contratos diferenciais e proíbe a comercialização, distribuição e venda de 
opções binárias em Portugal a investidores não profissionais

Rege as especificidades relativas à prestação à CMVM, pelos internalizadores de liquidação, das informações sobre as 
instruções que internalizam, de acordo com o previsto no artigo 9.º do CSDR, no RTS 2017/391 e no ITS 2017/393.

n º 1/2019

Regulamento Descrição

n º 2/2019

n º 3/2019

n º 4/2019

n º 5/2019

n º 6/2019

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

Fonte: CMVM

Lei n.º 69/2019 de 28 de agosto 

Decreto-Lei n.º 147/2019 de 30 de setembro

Decreto-Lei n.º 144/2019 de 23 de setembro

Decreto-Lei n.º 19/2019 de 28 de janeiro 

Regulamento (UE) n.º 2017/2402 do 
Parlamento Europeu e do Conselho,
de 12 de dezembro de 2017

Tema Legislação europeia correspondente

Regime geral para a titularização e criação de um regime 
específico para a titularização simples, transparente e 
padronizada

Medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma 
saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo

Transferência para a CMVM das competências de supervisão 
sobre as sociedades gestoras de fundos de investimento e de 
fundos de titularização de créditos

Regime sociedades de investimento e gestão imobiliária

Legislação nacional 
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Quadro 4 - Presença da CMVM em grupos internacionais

ESMA - European Securities and Markets Authority

BOARD OF SUPERVISORS (BoS)

MANAGEMENT BOARD

STAKEHOLDERS GROUP

Supervisory Convergence Standing Committee

Supervisory Convergence Standing Committee - Enforcement Workstream

CEMA - 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 - OWG (Prospectuses)

Takeover Bids Network

Market Integrity Standing Committee

Financial Innovation Standing Committee

Investment Management Standing Committee

IMSC - Stress testing workstream

IMSC / Operational Working Group - OWG

Post-Trading Standing Committee

Secondary Markets Standing Committee

Investor Protection & Intermediaries Standing Committee

IT Management & Governance

Data Standing Committee 

DSC/Markets IT Task Force

DSC / Markets and Issuers Task Force (ex MiFIR Task Force)

DSC / Repository Task force (ex EMIR Task Force)

ESMA Communications Network

Human Resources Network

ESMA Legal Network 

ESMA International Relations Network 

Supervisory Convergence Network (Brexit)

Coordination Network on Sustainability

ESRB - European Systemic Risk Board 

General Board

IOSCO - International Organization of Securities Commissions

Board

President's Committee

MMoU Monitoring Group

European Regional Committee

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

EURONEXT + LCH.Clearnet + EMIR EURO CCP

EURONEXT College of Regulators - Presidentes

Steering Committee

WP3 - Working Party 3

WP7 - Working Party 7

Colégio LCH

Crisis Management Group da LCH

Colégio EMIR EURO CCP

MIBEL

Technical Committee

Presidents' Committee

EUROPEAN COMMISSION

CE Company Law Expert Group

AURC - Audit Regulatory Committee

CEAOB - Plenário

CEAOB - Inspections Subgroup

CEAOB - Market Monitoring

CEAOB - College KPMG

CEAOB - College Deloitte

CEAOB - College PwC

Colégio de supervisão da Euribor & Eonia

IFIAR - International Forum of Independent Audit Regulators

Plenário

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

Standing Committee on Anti-Money Laundering and Countering the financing of 

Terrorism da EBA 

Fonte: CMVM
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Quadro 5 - Registo Operações/Aprovações Prospetos (número)

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

OPSA 0 2(1) 0 2(1) 0 0 0 0 0 0 1 0

OPVA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OPA 2 3(2) 3 1(2) 1 1 2 0 0 0 0 2

Sub-total de Ofertas 2 11 8 8 6 1 2 0 0 1 1 2

APB 0 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

APADM 1 7 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0

AQP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3 20 16 18 16 1 2 0 0 1 1 2

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

 Transitados de Entrados Registados/ Recusados Retiraram Desistiram/ Transitados
   Aprovados   Não lançada para

Fonte: CMVM. 

(1) Os dois prospetos são igualmente OPVA. (2) Um corresponde a prospeto de OPT e OPSO. 

Legenda: OPSO - Oferta pública de subscrição de obrigações. OPSA -  Oferta pública de subscrição de ações. OPVA - Oferta pública de venda de ações, inclui recolha de intenções. OPA - Oferta pública de 

aquisição. APB - Aprovação de Prospetos Base. APADM - Aprovação de Prospetos de Admissão (sem antecedência de oferta pública). AQP - Aquisições potestativas. 

Fonte: CMVM

Quadro 6 - Ofertas Públicas de Aquisição

Sociedade  Sociedade Tipo  Nº valores mobiliários Preço (€)  Valor Previsto (€) Valor Final (€)  Percentagem
Oferente Visada de oferta a adquirir    de sucesso (%)

João Manuel
de Quevedo Pereira 
Coutinho

SAG GEST – 
Soluções 
Automóveis 
Globais, SGPS, S.A. 

Oferta Pública de Aquisição, geral e 
voluntária, das ações 
representativas do capital social da 
visada

até 33 812 997 ações 0,06 € 2 079 499,32 € 1 522 045,50 € 75,02%

 Cofina, SGPS, S.A., 
sociedade aberta

Grupo Média 
Capital, SGPS, 
S.A. 

Oferta Pública de Aquisição, geral e 
voluntária, das ações 
representativas do capital social da 
visada

 até 84 513 180  ações 2,13 € 10 467 533,15 € n.a. n.a.

Sport Lisboa e 
Benfica, SGPS, S.A.

Sport Lisboa e 
Banfica - Futebol, 
SAD

Oferta Pública de Aquisição, parcial 
e voluntária, das ações da Categoria 
B representativas do capital social 
da visada

até 6 455 434 ações 5,00 € 32 277 170,00 € n.a. n.a.

Quadro 7- Aprovação de prospetos de admissão à negociação de operações de titularização

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

Fonte: CMVM

Ares Lusitani - STC Obrigações 
titularizadas

Project Gaia NPL Mimulus Finance D.A.C. 55 100 000 € 70 100 000 € 

Tagus - STC Obrigações 
titularizadas

Volta VII Electricity 
Receivables 
Securitisation Notes

Créditos relacionados com a 
implementação de política energética

EDP - SU 475 000 000 € 476 321 000 €

Voltar ao índice cmvm.ptInício do capítulo

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


92

COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Relatório Anual 2019

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

Emitente Valor mobiliário  Montante total admitido à negociação 

SIC - Sociedade Independente de Comunicação, SA Obrigações 51 000 000 €

Transportes Aéreos Portugueses, SA (TAP) Obrigações 200 000 000 €

Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD ações 28 000 000 €

Fonte: CMVM

Quadro 10 - Aprovação de peças publicitárias inseridas em ofertas

Ofertas a trabalhadores 8 5 17 8

Ofertas com prospetos aprovados pela CMVM 57 64 92 133

 2016 2017 2018 2019

Fonte: CMVM

Quadro 9 - Aprovações de Prospetos de Base

Fonte: CMVM 

Emitente Programa de Emissão  Valor mobiliário  Ativos   Adendas

Banco BPI, S.A.

Banco BPI, S.A.

Banco Santander 

Totta, S.A.

Programa de Emissão no valor de 

7 000 000 000 €

Obrigações hipotecárias Créditos hipotecários 2

Programa de Emissão no valor de 

2 000 000 000 €

Obrigações do setor público Créditos setor público 0

Programa de Emissão no valor de 

12 500 000 000 €

Obrigações hipotecárias Créditos hipotecários 1

Quadro 11 – Admissão e exclusão de emitentes nos mercados

Fonte: CMVM 

 Ações Obrigações
 Admissão de emitentes

 Ações Obrigações
 Exclusão de emitentes
Mercado regulamentado

0 3

2 5

 Ações Obrigações
 Admissão de emitentes

 Ações Obrigações
 Exclusão de emitentes

3 2

4 2

Mercado não regulamentado
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Fonte: CMVM

Quadro 12 - Indicadores operacionais de supervisão dos mercados

1. Ocorrências inseridas no registo diário 604  527

1.1. Por tipo de origem 604 100,0% 527 100,0%

Variação pontual e significativa do preço 355 58,8% 101 19,2%

Variação persistente e significativa do preço 86 14,2% 262 49,7%

Rumor ou notícia 71 11,8% 107 20,3%

Outras situações (v.g. acréscimos de liquidez, características das ofertas, etc.) 92 15,2% 57 10,8%

3.1. Por tipo de suspeita 52 100,0% 21 100,0%

Abuso de informação privilegiada 23 44,2% 12 57,1%

Manipulação de mercado 29 55,8% 9 42,9%

3.2. Por tipo de conclusão 52 100,0% 21 100,0%

Arquivamento 41 78,8% 16 76,2%

Processo de averiguações preliminares 11 21,2% 5 23,8%

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

Notificação 0 0,0% 0 0,0%

4.1. Por tipo de origem 42 100,0% 26 100,0%

Intermediários financeiros nacionais 13 31,0% 7 26,9%

Intermediários financeiros estrangeiros (ex-vi de congéneres da CMVM) 26 61,9% 11 42,3%

Investidores particulares 2 4,8% 6 23,1%

Entidades gestoras de mercados 1 2,4% 2 7,7%

4.2. Por tipo de suspeita associada 42 100,0% 26 100,0%

Abuso de informação privilegiada 14 33,3% 8 30,8%

Manipulação de mercado 28 66,7% 18 69,2%

 2018  2019

Indicadores operacionais Contagem Pesos Contagem Pesos

2. Análises preliminares (supervisão em tempo real) 35 22

3. Análise de operações (supervisão em T+K) 52 21

4. Comunicações de operações suspeitas 42 26

5. Comunicados sobre posições líquidas curtas 866  568 

5.1. Emitentes visados 15  13 
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Quadro 13 - Ações de supervisão presenciais realizadas

Instituições de crédito nacionais 3 6 7 5 6* 9*

Sucursais de instituições de crédito 1 - - 1 - -

Instituições financeiras de crédito - - - - 3 3

Sociedades financeiras de corretagem - - - - - -

Sociedades corretoras - - - - - -

Sociedades de consultoria para investimento 1 1 - 1 1 -

Sociedades gestoras de patrimónios - 1 - - - -

Sociedades gestoras de fundos de investimento imobiliário - 1 1 - 1 1

Sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário 1 2 1 1 1 -

Sociedades de capital de risco - 1 - - 1 1

Sociedades gestoras de fundos de titularização - - - - - -

Sociedades de titularização de créditos - - - - - -

Entidades comercializadoras de Unit-Linked - 1 - - - -

Entidades gestoras de mercado ou de sistemas 1 1 - - - -

Peritos Avaliadores de Imóveis 1 1 - - - -

TOTAL  8 15 9 8 13 14

 Iniciadas Concluídas  Iniciadas Concluídas  Iniciadas Concluídas
 2017 2018 2019

Fonte: CMVM

* Destas, 5 ocorreram no âmbito de ação de supervisão realizada à colocação de instrumentos financeiros

Quadro 14 – Matérias analisadas nas Ações de Supervisão Presencial entre 2018 e 2019

Avaliação do carácter adequado da operação 2 2     1              3 2

Organização interna do intermediário financeiro e segregação de funções  2  1   1  1   1  1       2 5

Governo do produto  7                   - 7

Comercialização de instrumentos financeiros  3 7                   3 7

Ordens de clientes  7     1              1 7

Categorização de clientes  2     1              1 2

Informação pré e pós-contratual a investidores 2 7     1              3 7

Prevenção e gestão de conflitos de interesses 1 2     1              2 2

Prevenção do branqueamento de capitais    1   1  1   1         2 2

Salvaguarda de bens de clientes    2                 - 2

Valorização de ativos         1            1 -

Atividade de depositário de OIC 3 2                   3 2

Outras matérias 2 2  2     1     1       3 5

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Temas de supervisão abordados IC IFC SGP SCI SGFIM SGFII SCR Comerc.UL EGMS PAI Total 

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

Quadro 13 - Ações de supervisão presenciais realizadas

Instituições de crédito nacionais 3 6 7 5 6* 9*

Sucursais de instituições de crédito 1 - - 1 - -

Instituições financeiras de crédito - - - - 3 3

Sociedades financeiras de corretagem - - - - - -

Sociedades corretoras - - - - - -

Sociedades de consultoria para investimento 1 1 - 1 1 -

Sociedades gestoras de patrimónios - 1 - - - -

Sociedades gestoras de fundos de investimento imobiliário - 1 1 - 1 1

Sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário 1 2 1 1 1 -

Sociedades de capital de risco - 1 - - 1 1

Sociedades gestoras de fundos de titularização - - - - - -

Sociedades de titularização de créditos - - - - - -

Entidades comercializadoras de Unit-Linked - 1 - - - -

Entidades gestoras de mercado ou de sistemas 1 1 - - - -

Peritos Avaliadores de Imóveis 1 1 - - - -

TOTAL  8 15 9 8 13 14

 Iniciadas Concluídas  Iniciadas Concluídas  Iniciadas Concluídas
 2017 2018 2019

Fonte: CMVM

* Destas, 5 ocorreram no âmbito de ação de supervisão realizada à colocação de instrumentos financeiros

Quadro 14 – Matérias analisadas nas Ações de Supervisão Presencial entre 2018 e 2019

Avaliação do carácter adequado da operação 2 2     1              3 2

Organização interna do intermediário financeiro e segregação de funções  2  1   1  1   1  1       2 5

Governo do produto  7                   - 7

Comercialização de instrumentos financeiros  3 7                   3 7

Ordens de clientes  7     1              1 7

Categorização de clientes  2     1              1 2

Informação pré e pós-contratual a investidores 2 7     1              3 7

Prevenção e gestão de conflitos de interesses 1 2     1              2 2

Prevenção do branqueamento de capitais    1   1  1   1         2 2

Salvaguarda de bens de clientes    2                 - 2

Valorização de ativos         1            1 -

Atividade de depositário de OIC 3 2                   3 2

Outras matérias 2 2  2     1     1       3 5

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Temas de supervisão abordados IC IFC SGP SCI SGFIM SGFII SCR Comerc.UL EGMS PAI Total 

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

Pessoas Singulares 95 80 27 -43 20 23 1370 1470

Pessoas Coletivas 11 18 1 -7 1 7 193 211

Total 106 98 28 -50 21 30 1563 1681

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 em 31/12/2018 em 31/12/2019
Peritos avaliadores  Registados Suspensos (*) Cancelados Ativos 

Fonte: CMVM   

*corresponde à diferença entre suspensões e levantamento de suspensões.  

de imóveis registados

Quadro 16 - Novas entidades registadas

Empresas de Investimento 2 1 -50%

Entidades Gestoras de Fundos EuVECA 1 0 -100%

Entidades Gestoras de Plataformas de Financiamento Colaborativo 3 3 0%

Fundos de Capital de Risco (*) 25 28 12%

Fundos de Empreendedorismo Social 0 1 -

Fundos de Investimento Alternativo Especializado 0 1 -

Fundos de Investimento Imobiliário (*) 7 8 14%

Fundos de Investimento Mobiliário (*) 13 12 -8%

Peritos Avaliadores de Imóveis 106 98 -8%

Sociedades de Capital de Risco 2 5 150%

Sociedades de Consultoria para Investimento 2 3 50%

Sociedades Gestoras de Fundos de Capital de Risco  1 0 -100%

Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Imobiliário 2 0 -100%

Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário 0 1 -

Sociedades de Investimento Imobiliário heterogeridas 5 7 40%

Sociedades de Investimento Imobiliário autorogeridas 2 0 -100%

Sociedade de Investimento Mobiliário 0 1 -

Sociedades de Titularização de Créditos 1 2 100%

Áreas 2018 2019

 N.º N.º Var %

Fonte: CMVM

(*) inclui compartimentos patrimoniais autónomos 

Voltar ao índice cmvm.ptInício do capítulo
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Quadro 19 - N.º de Relatórios Emitidos Quadro 20 - Total de honorários por serviços prestados
por tipo de entidade

    Var.

 2018 2018 2019 2019/2018

  atualizado  atualizado

- DE EIP 22 968 23 018 22 948 -70

- DE NEIP 137 233 145 293 145 947 654

Total 160 201 168 311 168 895 584

Fonte: CMVM

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

    Var.

 2018 2018 2019 2019/2018

  atualizado  atualizado

- DE EIP 1 408 1 414 1 444 30

- DE NEIP 27 718 29 976 30 085 109

Total 29 126 31 390 31 529 139

Fonte: CMVM

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

Quadro 17 - Auditores registados na CMVM

 2018 2019 2019/2018

SROC 187 185 -2

ROC 1223 1217 -6

Total 1410 1402 -8

Quadro 18 - Tipo de Entidades

    Var.

 2018 2018 2019 2019/2018

  atualizado  atualizado

EIP 1 095 1 108 1 108 0

AUDITORES DE EIP 58 53 53 0

Fonte: CMVM Fonte: CMVM

   Var.

Quadro 21 - Decisões em fase de inquérito de participações
de crimes de mercado ao Ministério Público (2009-2019)

 N.º  % Total

Em inquérito 13 23

Arquivamento 8 14

Acordo de Suspensão Provisória 12 21

Acusação e Acordo de Suspensão Provisória 8 14

Acusação 16 28

Fonte: CMVM
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Quadro 22 - Processos de Contraordenação

Quadro 23 - Contencioso Extra Contraordenacional

(1)  Processos em curso em 1 de janeiro de cada ano 22 22 6 5 137 110 165 137

(2)  Processos iniciados 3 2 0 1 9 6 12 9

(3) Processos em curso durante o ano (1)+(2) 25 24 6 6 146 116 177 146

(4) Processos findos 3 3 1 0 36 61 40 64

(5) Processos em curso em 31 de dezembro de cada ano (3)-(4) 22 21 5 6 110 55 137 82

 Contencioso Administrativo Contencioso Tributário Contencioso Cível Total
 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Fonte: CMVM

Processos transitados de anos anteriores 16 14 27 17 13 9 6 2 0 0 6 9 29 26 11 11 0 4 1 1 109 93

Processos iniciados durante o ano 1 2 10 15 7 2 0 2 0 0 3 1 22 61 5 6 4 1 0 0 52 90

Processos objeto de junção durante o ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0

Total 17 16 37 32 20 11 6 4 0 0 9 10 49 87 16 17 4 5 1 1 159 183

Processos investigados e não instaurados 0 1 3 7 0 1 0 2 0 0 0 0 0 16 0 1 0 0 0 0 3 28

Processos decididos  3 4 17 11 11 4 4 1 0 0 1 3 22 51 5 1 0 0 0 1 63 76

Processos em curso no final do ano 14 11 17 14 9 6 2 1 0 0 8 7 27 20 11 15 4 5 1 0 93 79

Total 17 16 37 32 20 11 6 4 0 0 9 10 49 87 16 17 4 5 1 1 159 183

Na CMVM MER GCP QOI DPQ PIP IFnA IF AUD  BCFT PAI Total
 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Nos tribunais                      

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

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

Total 1 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 4

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.

Quadro 22 - Processos de Contraordenação

Quadro 23 - Contencioso Extra Contraordenacional

(1)  Processos em curso em 1 de janeiro de cada ano 22 22 6 5 137 110 165 137

(2)  Processos iniciados 3 2 0 1 9 6 12 9

(3) Processos em curso durante o ano (1)+(2) 25 24 6 6 146 116 177 146

(4) Processos findos 3 3 1 0 36 61 40 64

(5) Processos em curso em 31 de dezembro de cada ano (3)-(4) 22 21 5 6 110 55 137 82

 Contencioso Administrativo Contencioso Tributário Contencioso Cível Total
 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Fonte: CMVM

Processos transitados de anos anteriores 16 14 27 17 13 9 6 2 0 0 6 9 29 26 11 11 0 4 1 1 109 93

Processos iniciados durante o ano 1 2 10 15 7 2 0 2 0 0 3 1 22 61 5 6 4 1 0 0 52 90

Processos objeto de junção durante o ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0

Total 17 16 37 32 20 11 6 4 0 0 9 10 49 87 16 17 4 5 1 1 159 183

Processos investigados e não instaurados 0 1 3 7 0 1 0 2 0 0 0 0 0 16 0 1 0 0 0 0 3 28

Processos decididos  3 4 17 11 11 4 4 1 0 0 1 3 22 51 5 1 0 0 0 1 63 76

Processos em curso no final do ano 14 11 17 14 9 6 2 1 0 0 8 7 27 20 11 15 4 5 1 0 93 79

Total 17 16 37 32 20 11 6 4 0 0 9 10 49 87 16 17 4 5 1 1 159 183

Na CMVM MER GCP QOI DPQ PIP IFnA IF AUD  BCFT PAI Total
 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Nos tribunais                      

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

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

Total 1 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 4

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.
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Quadro 24 - Coimas aplicadas

 2018 2019 Variação anual (%)

Número de coimas 39 26 -33%

Montante das coimas (milhares de euros) 2 165 000 1 880 000 -13%

Destino do valor das coimas (milhares de euros)   

   - receita do SII 2 095 000 1 870 000 -11%

  - receita da CMVM(1) 70 000 10 000 -86%

Fonte: CMVM

(1) O valor das coimas aplicadas no âmbito de processos de contraordenação por violação do Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria

Quadro 25 – Total de pedidos de apoio dos investidores

 2015 2016 2017 2018 2019 var. 2019/2018 (%)

Reclamações 1 712 1 112 1 384 462 401 -13%

Pedidos de informação 5 466 5 335 4 494 2 220 2 423 9%

Denúncias 47 22 28 61 108 77%

Certidões 3 196 3 172 3 308 3 419 4 270 25%

Total 10 421 9 641 9 214 6 162 7 202 17%

Fonte: CMVM

Quadro 26 – Total de Reclamações Entradas por Entidade

Reclamações Entradas por Entidade Reclamada 2015 2016 2017 2018 2019  var. 2019/2018 (%)

Intermediários Financeiros 1 669 1 091 1 349 436 389 -11%

Emitentes 25 14 14 10 5 -50%

Outros 18 18 21 16 7 -56%

Total 1712 1123 1384 462 401 -13%

Fonte: CMVM

Voltar ao índice cmvm.ptInício do capítulo
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Quadro 27 – Reclamações Por Tipo de Instrumento Financeiro

Tipo de Instrumento Financeiro 2018 (%) 2019 (%)

Ações / Ações Preferenciais / Direitos 29% 36%

Obrigações / Papel Comercial 26% 18%

Fundos de Investimento 13% 22%

Obrigações Estruturadas (Notes) 4% 2%

Outros Instrumentos Financeiros Complexos 1% 0%

CFDs / Certificados / Warrants / Opções / Futuros 1% 3%

Outros / Não aplicável 25% 18%

Fonte: CMVM

Quadro 28 – Resolução das Reclamações Concluídas 

Reclamações Concluídas por Tipo 2018 2019 Diferença (%)

Entidade reclamada atendeu à pretensão do reclamante 13% 10% -3%

Desfavorável ao reclamante 35% 61% 26%

Entidade reclamada não atendeu à pretensão do reclamante nemapresentou elementos que,

na ótica da CMVM, permitiam contrariar o fundamento da reclamação apresentada 24% 20% -4%

Esclarecimento pela CMVM sem necessidade de apresentação à entidade reclamada 19% 1% -18%

Desistência do reclamante 3% 1% -2%

Pendente apreciação pelo Tribunal 0% 0% 0%

Não admitida 5% 6% 1%

Fonte: CMVM

Voltar ao índice cmvm.ptInício do capítulo
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Quadro 30  - Reclamações recebidas por assunto

 2018 2019

Execução de Ordens 20% 33%

Comissões / Encargos / Cláusulas Contratuais 24% 18%

Custódia / Juros / Dividendos 15% 17%

Qualidade da Informação Prestada / Adequação 32% 14%

Subscrição não autorizada 1% 0%

Gestão de carteiras / Consultoria 0% 0%

Outros Motivos 9% 17%

Fonte: CMVM

Quadro 29 – Reclamações recebidas por entidade reclamada

Entidade reclamada N.º reclamações recebidas Peso no  total (%) Variação anual (%)

(1) Sem reclamações no ano anterior. Fonte: CMVM

>= 30 Reclamações recebidas   

Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, SA 31 7,7% 675,0%

Caixa Geral de Depósitos, SA 57 14,2% 9,6%

Banco BPI, SA 45 11,2% 0,0%

Banco Comercial Português, SA 49 12,2% -15,5%

Novo Banco, SA 42 10,5% -16,0%

Banco Santander Totta, SA 66 16,5% -17,5%

>= 10 e < 30 Reclamações recebidas

Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, SA 11 2,7% 0,0%

Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal 13 3,2% -51,9%

ABANCA Corporación Bancaria, SA - Sucursal em Portugal 12 3,0% (1)

>= 5 e < 10 Reclamações recebidas

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl 5 1,2% 150,0%

Banco ActivoBank, SA 8 2,0% 0,0%

BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA 8 2,0% -46,7%

Banif - Banco Internacional do Funchal, SA 6 1,5% -60,0%

Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal 9 2,2% -65,4%

> 1 e < 5 Reclamações recebidas

Banco LJ Carregosa, SA 3 0,7% 200,0%

Whitestar Asset Solutions, SA 2 0,5% 100,0%

X-Trade Brokers Dom Maklerski SA - Sucursal em Portugal 3 0,7% 50,0%

Banco de Investimento Global, SA 4 1,0% 33,3%

Banco Invest, SA 4 1,0% -20,0%

DeGiro BV 2 0,5% -33,3%

Portugal Telecom International Finance BV 3 0,7% -40,0%

Banco BIC Português, SA 2 0,5% -60,0%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA 2 0,5% -60,0%

TAP  - Transportes Aéreos Portugueses, SA 2 0,5% (1)

<= 1 Reclamação recebida

Outras 12 3,0% n.a.

Voltar ao índice cmvm.ptInício do capítulo
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Quadro 31 - Literacia financeira

Fonte: CMVM

*MPME - micro, pequenas e médias empresas

 Público-alvo Total
 Ações de formação

 Formação de professores 62

 Formação de formadores do IEFP nº participantes

 Coimbra 30

 Vila Real 40

 Beja 30

 Sub-total 100

 Formação de técnicos de autarquias nº participantes

 Macedo de Cavaleiros 30

 Sub-total 30

Ações de sensibilização

 Escolas nº alunos

  Global Money Week 120

  World Investor Week 300

  Semana da Formação Financeira 1 710

 Sub- total 2 130

 Autarquias nº participantes

  Semana Formação Financeira: 

 CIM de Terras de Trás-os-Montes 530

 Sub-total 530

 Outros públicos nº participantes

 Psicólogos 90

 Futebolistas 70

 Empresários de MPME* 518

 IEFP 2200

 Sub-total 2878

Projeto "Todos Contam" 

Protocolos celebrados pelo CNSF

  Rede de Escolas Todos Contam 460

 7.ª Edição Concurso Todos Contam  Candidaturas: 58

  Escolas: 70

  Alunos: 11 000

  Candidaturas: 563

 Distribuição de Cadernos de Educação Financeira às Escolas 1 000

 Protocolo com a Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes 1

Voltar ao índice cmvm.ptInício do capítulo
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Quadro 33 - Tráfego no site da CMVM

Homepage 780 258 12% 641 833 10% -17,7%

Sistema de Difusão de Informação (SDI)  4 029 449 63% 3 857 741 62% -4,3%

   SDI - Emitentes 2 526 800 39% 2 442 549 40% -3,3%

   SDI - Fundos / Gestão de ativos 750 274 12% 747 525 12% -0,4%

   SDI - Intermediários financeiros 176 833 3% 220 242 4% 24,5%

   SDI - Capital de risco 80 154 1% 94 367 2% 17,7%

   SDI - Peritos avaliadores de imóveis 289 064 4% 151 372 2% -47,6%

   SDI - Auditores 64 812 1% 60 515 1% -6,6%

   SDI - outros 141 512 2% 141 171 2% -0,2%

CMVM 177 423 3% 173 740 3% -2,1%

Comunicados e contraordenações 194 676 3% 283 146 5% 45,4%

Legislação e consulta públicas 373 465 6% 388 568 6% 4,0%

Publicações  117 502 2% 168 864 3% 43,7%

Estatísticas 41 540 1% 50 425 1% 21,4%

Atividade internacional 10 482 0% 12 954 0% 23,6%

Área do Investidor 185 296 3% 182 361 3% -1,6%

Outros 532 367 8% 423 933 7% -20,37%

Total 6 442 458 100% 6 183 565 100% -4,02%

     

Nº de utilizadores 461 407  546 564  18,5%

 2018 2019 2019/2018

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

Fonte: CMVM

Quadro 32 - Número de comunicações efetuadas/inseridas no sítio da CMVM na Internet

 2015 2016 2017 2018 2019 var. 2018/
      /2019 (%)

Factos relevantes / Informação privilegiada 1494  1 480 1 434 1 389 1 317 -5%

Outras Informações 2 758 2 395 2 117 1 760 1 721 -2%

Prestação de Contas 305  492 453 413 398 -4%

Participações Qualificadas 380  247 351 305 238 -22%

Documentos de Ofertas 902  509 271 275 244 -11%

Total 5 839 5 123 4 626 4 142 3 918 -5%

Prospetos 216 619 582 568 598 5%

Regulamentos de Gestão 245  527 474 243 446 84%

Relatórios e Contas 578  792 724 706 715 1%

Informação Relevante 1350  1 154 955 1 428 923 -35%

Total 2 389 3 092 2 735 2 945 2 682 -9%

Preçários  67 62 47 51 41 -20%

Total 67 62 47 51 41 -20%

Produtos Financeiros Complexos 125 99 51 1 99 9800%

Unit-Linked 396  532 456 175 0 -100%

Fundos de Pensões Abertos de Adesão Individual 87  81 107 95 6 -94%

Total 610 753 614 271 105 -61%

Fonte: CMVM

Entidades Emitentes

Organismos de 

Investimento Coletivo

Intermediários Financeiros

Outros
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Quadro 34 - Distribuição dos colaboradores por cargos e carreiras

 2018  2019 

 N.º  % N.º  % Variação anual (%)

Cargos Dirigentes 21 9% 21 9% 0%

Técnica 179 74% 172 75% -4%

Administrativa 38 16% 34 15% -11%

Auxiliar 3 1% 3 1% 0%

Total 241 100% 230 100% -5%

Fonte: CMVM

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

Quadro 36 - Distribuição por género em 2019

Habilitações Literárias  2018  2019

Ensino Básico  3,70%  3,90%

Ensino Secundário  12,90%  12,60%

Bacharelato  1,70%  1,30%

Licenciatura  52,70%  54,40%

Mestrado  26,10%  24,80%

Doutoramento  2,90%  2,90%

Fonte: CMVM

  N.º   %

Feminino  143  62%

Masculino  87  38%

Total  230  100%

Fonte: CMVM

Quadro 37 - Desenvolvimento e capacitação
dos colaboradores da CMVM
em 2019 | Horas de formação por temas

Quadro 38 - Desenvolvimento e capacitação
dos colaboradores da CMVM
em 2019| Horas de formação por natureza das ações

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

Tecnologias / Sistemas de informação 3 582 39%

Técnicas de supervisão e auditoria 1 427 16%

Temas jurídicos e do mercado de capitais 1 221 13%

Inovação financeira 995 11%

Gestão de topo e liderança 903 10%

Competências comportamentais 592 7%

Outros 376 4%

Fonte: CMVM

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

Formação na CMVM

por formadores externos 4 715  52%

Formação externa internacional 493  5%

Formação externa nacional 2 093  23%

Formação interna 1 794  20%

Fonte: CMVM
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ANEXO II
INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Quadro 1 - Balanço individual em 31 de dezembro de 2019 e 2018

 Datas
 31/12/2019 31/12/2018

10 21 205 22 455

9 2 258 2 294

8/11 26 176 26 156

22 8 21

 49 647 50 927

11 1 333 1 111

11 33 1

11 3 093 2 947

22 763 953

8 106 0 

7/11 5 155 4 753

 10 482 9 766

 60 130 60 693

Fonte: CMVM. Legenda: consultar notas no TOMO II

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 

14 127 0

10/14 13 13

14/15/17 1 179 733

14 -719 127

 57 291 57 564

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Património

Reservas

Resultados transitados

Excedentes de revalorização

Outras variações no Património Líquido

Resultado líquido do exercício

Total do Património Líquido

12 0 13

11 3 29

11 528 603

11 2 308 2 484

 2 839 3 129

 60 130 60 693

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões

Passivo corrente

Fornecedores

Estado e outros entes públicos

Outras contas a pagar

Total do Património Liquido e Passivo

Total do passivo

Notas
Milhares de euros
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Quadro 2 - Demonstração individual de resultados por naturezas de exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

 Períodos
 2019 2018

16 22 334 22 401

19 -1 305 -1 131

16/17 261 159

18/20 -3 242 -3 148

15 -15 866 -15 747

11 -65 33

12 13 -

8/11/16 3 1

16 289 207

21 -835 -884

 

 1 589 1 891

Fonte: CMVM. Legenda: consultar notas no TOMO II

Impostos 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) 

Provisões (aumentos/reduções)

Aumentos/Reduções de justo valor

Outros rendimentos 

Outros gastos

Rendimentos e gastos

Resultado antes de depreciações e gastos de nanciamento

9/10 -2 337 -1 778

  

 -748 113

Gastos/reversões de depreciações e amortizações

Resultado operacional (antes de gastos de nanciamento e impostos)

16 39 19

 -709 132

Juros e rendimentos similares obtidos

Resultado antes de impostos

13 -10 -5

  

 -719 127

Imposto sobre o rendimento do exercício

Resultado líquido do período

Notas
Milhares de euros
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ANEXO III
DECISÕES JUDICIAIS EM 2019

No período compreendido entre 2009 e 2019, 

remetemos 57 comunicações ao MP, com ape-

nas 8 a serem arquivadas na fase de inquéri-

to (14%). Foi deduzida acusação pelo MP em 24 

processos, sendo que em 8 desses processos 

houve acordo de suspensão provisória na fase de instrução. Ou-

tros 12 processos terminaram também com acordo de suspen-

são provisória, implicando a integral devolução 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 2019, o Tribunal da Relação de Lisboa proferiu dois acór-

dãos, em dois processos, um deles em que Tribunal Criminal de 

Lisboa havia proferido uma decisão condenatória pela prática 

de crime de manipulação de mercado e um outro em que havia 

proferido decisão absolutória pela prática de um crime de abu-

so de informação. Nos dois casos, o Tribunal da Relação de Lis-

boa confirmou as decisões de 1.ª instância. Na fase de inquérito 

foi ainda proferida, durante 2019, uma decisão de arquivamento 

num processo de abuso de informação.

ARQUIVAMENTO

CASO A

INDÍCIOS DE ABUSO DE INFORMAÇÃO,
COM A TRANSMISSÃO
DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

Em 2016, a CMVM participou ao MP um caso de indícios da 

prática de um crime de abuso de informação nas vés-

peras de divulgação de informação privilegiada de ca-

ráter muito negativo.  Na fase de averiguações preliminares 

foram recolhidos indícios que o arguido, especialmente habili-

tado pelo seu percurso profissional e pela formação académi-

ca especializada, detinha informação privilegiada relacionada 

com a preparação de um evento que originaria a perda total do 

valor das ações de uma sociedade emitente, e que a transmitiu 

a um terceiro. A informação transmitida era, à data, reservada 

e privilegiada, e revestia uma elevada natureza price sensitive. 

Em finais de dezembro de 2019, o MP proferiu despacho de ar-

quivamento, fundamentando a decisão no facto de que não dis-

punha de “qualquer elemento adicional que permita, com se-

gurança acrescida, afirmar que o arguido tinha informação 

privilegiada e que a passou nesta mensagem”, apesar de ter con-

siderado que “todos os depoimentos recolhidos nos autos” fo-

ram “unânimes a transmitir a ideia de que algo estava para acon-

tecer, apenas não se sabia o quê.”. 

Entendeu o MP que, “apesar de não descurarmos a forte suspei-

ta que se adensou sobre a obtenção de informação privilegiada 

e a sua passagem, a verdade é que os elementos de prova reuni-

dos são insuficientes para sustentar uma acusação contra o ar-

guido que pudesse vir a desencadear, com maior probabilidade, 
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uma condenação, porque não há prova directa da obtenção de 

informação e a prova indirecta que existe é reduzida e inconsis-

tente para alcançar tal desígnio”.

ACÓRDÃOS E SENTENÇAS

CASO B

INDÍCIOS DE MANIPULAÇÃO
DE MERCADO POR
INVESTIDOR PARTICULAR 
ESPECIALMENTE HABILITADO 

Em 2016, o Ministério Público acusou um investidor, com 

formação académica especializada na área económica 

e que havia sido administrador de uma entidade super-

visionada pela CMVM, pela prática de um crime de manipulação 

de mercado. A estratégia de intervenção do arguido consistia 

na compra e venda, em mercado, de ações, de um título com 

reduzida liquidez, sendo os negócios realizados “consigo mes-

mo”, através das suas contas particulares e da conta de uma 

sociedade, da qual era o acionista maioritário (wash trades). O 

investidor transmitia ordens de compra e ordens de venda, por 

vezes através de diferentes intermediários financeiros, de mo-

do a “cruzar” tais ordens e concretizar os negócios fictícios, 

provocando variações artificiais nos preços e criando a apa-

rência de uma liquidez de que o título não dispunha.  

O Ministério Público considerou que o arguido “(…) bem sabia 

que as transacções supra descritas consubstanciavam opera-

ções de natureza fictícia, por terem sido realizadas entre si e a 

entidade da qual era o respectivo legal representante, detendo 

a totalidade do respectivo capital social, quer directa, quer in-

directamente, através de familiares seus, não existindo assim 

alteração da titularidade material do referido título. (…) com os 

comportamentos acima descritos, o arguido agiu com o pro-

pósito conseguido de gerar um aumento artificial do volume de 

negociação das acções da [sociedade X] (…)”. 

Em 2018, o Tribunal Criminal de Lisboa concluiu que o arguido 

atuou “ciente da ilicitude da sua conduta, e das consequências 

da sua actuação”, que existiu uma “formação artificial de pre-

ços” e que as operações “foram realizadas sem alteração do seu 

beneficiário económico”. O arguido foi condenado pelo crime de 

manipulação de mercado, com pena de multa, tendo esta sido 

declarada perdida a favor do Estado, a mais-valia auferida.  O 

arguido interpôs recurso desta decisão. 

Em 2019, o Tribunal da Relação de Lisboa negou provimento 

ao recurso interposto pelo arguido, confirmando na totalidade 

a decisão condenatória, referindo-se expressamente na deci-

são que “[a]s declarações das testemunhas e a vasta documen-

tação não podem deixar dúvidas quanto à correcta valoração da 

prova produzida e analisada, em audiência de julgamento”. Po-

de ainda ler-se no acórdão que “(…) é manifesto que as condu-

tas do arguido integram todos os elementos típicos do crime em 

causa”, concluindo que o arguido “(…) conseguiu de forma ine-

quívoca, através de uma prática fraudulenta alterar artificial-

mente o regular funcionamento do mercado no tocante às ac-

ções referidas e às suas condições, sabendo que a mesma era 

legalmente proibida” e que “os negócios celebrados entre [o in-

vestidor X] e a [sociedade Y], correspondem a transacções fic-

tícias (wash trades), pois foram realizados sem alteração do seu 

beneficiário económico, ainda que entre pessoas jurídicas dis-

tintas”. Por conseguinte, concluiu o Tribunal da Relação de Lis-

boa que “Nenhum reparo ou alteração há a fazer à imputação do 

crime de manipulação de mercado (…) praticado pelo recorren-

te [investidor X]”. 
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CASO C
INDÍCIOS DE ABUSO DE INFORMAÇÃO
POR COLABORADOR
DE UMA ENTIDADE PÚBLICA
 

Em 2017, o Ministério Público havia deduzido acusação, 

pela prática de um crime de abuso de informação con-

tra um investidor, especialmente habilitado, designa-

damente pelo cargo que exercia à data dos factos numa enti-

dade pública e pela formação académica especializada de que 

dispunha. 

O processo-crime teve origem numa comunicação da CMVM, 

de 2016, relativa ao referido investidor, que alienou todas ações 

detidas de uma sociedade no último dia de negociação antes 

de divulgação de informação privilegiada de carácter muito ne-

gativo, permitindo ao investidor evitar a perda total do respe-

tivo investimento.  

De acordo com informação escrita prestada pela entidade pú-

blica, o investidor integrava o conjunto de colaboradores en-

carregue da preparação do evento que originou a perda total do 

valor das ações da sociedade emitente e a consequente sus-

pensão da sua negociação.

O MP considerou que o arguido “(…) bem sabia que, enquanto 

trabalhador do […] se encontrava sujeito a segredo quanto aos 

factos cujo conhecimento lhe adviesse exclusivamente do exer-

cício dessas funções, estando-lhe vedada a divulgação ou utili-

zação dessas informações”. 

Realizou-se a audiência de julgamento, tendo o Tribunal con-

siderado que ficou demonstrado que, no momento em que or-

denou a venda das ações, o investidor detinha informação so-

bre a preparação do evento que determinou a perda integral do 

valor das ações. Considerou, no entanto, que essa informação 

era já do conhecimento geral (por não ter sido possível à enti-

dade pública salvaguardar a confidencialidade da informação), 

tendo por isso absolvido o investidor.  

Com efeito, em 2018, o Tribunal Criminal de Lisboa proferiu sen-

tença que absolveu o arguido, entendendo que a “informação 

(por mais que (…) a mantivesse classificada como sigilosa) era no-

tícia nos jornais… era pública”. Na sentença absolutória, o Tribu-

nal esclarece ainda que “não houvesse nenhuma informação no 

mercado (…) naquela data e não poderia esta informação conhe-

cida pelo arguido em razão das suas funções (…) deixar de ser 

considerada informação privilegiada e, tendo o mesmo vendido 

acções suas após o seu conhecimento, não poderíamos deixar de 

considerar preenchido o tipo legal em apreço”. 

O Ministério Público interpôs recurso da sentença. Em 2019, o 

Tribunal da Relação de Lisboa proferiu acórdão, negando pro-

vimento ao recurso e confirmando a sentença absolutória. O 

Tribunal da Relação de Lisboa considerou que “(…) não resul-

ta que o arguido tivesse informação privilegiada ou relevante 

(…), no período relevante, ou seja, antes da venda das acções” e 

que a conclusão a que o Tribunal de 1.ª instância chegou “(…) é 

compreensível, clara e lógica, não violando regras da experiên-

cia”; acrescenta ainda que “(…) ouvida criticamente por este Tri-

bunal toda a prova produzida, e uma vez concatenada, há ainda 

que trazer à colação os princípios da presunção da inocência e 

in dubio pro reo (…). Enquanto corolário do princípio de presun-

ção de inocência do arguido” que “pressupõe a existência de um 

non liquet que deve ser resolvido a favor do arguido”, concluindo 

que, nestes termos, “não se verifica erro de julgamento ou vio-

lação do princípio de livre apreciação da prova.” Todavia, no que 

respeita à verificação de erro na subsunção do direito aos fac-
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tos, identificado no recurso interposto pelo Ministério Público, 

o Tribunal alude apenas a que “este erro resulta da alteração da 

matéria de facto, provada e não provada, como pretendido pelo 

Recorrente. Não tendo sido esse o caso, é intocável a subsunção 

do direito aos factos feita pela Meritíssima Juíza”. A alteração da 

matéria de facto foi suscitada no recurso interposto pelo Mi-

nistério Público que, recorde-se, havia deduzido acusação pela 

prática de um crime de abuso de informação. 

CASO D

INDÍCIOS DE ABUSO DE INFORMAÇÃO 
NA ANTECEDÊNCIA
DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
PRIVILEGIADA 

Em 2015, a CMVM comunicou ao Ministério Público um 

caso de indícios de abuso de informação. Durante cer-

ca de dois anos, um investidor particular efetuou ope-

rações de compra de uma determinada ação de uma sociedade 

Y, sempre nas vésperas de divulgação de informação privile-

giada. As ações compradas eram sempre vendidas alguns dias 

depois da divulgação da informação privilegiada, o que permi-

tiu a realização de mais-valias com a subida de cotação provo-

cada pela divulgação da informação. A análise da CMVM permi-

tiu concluir que o investidor apenas começou a transacionar as 

referidas ações, após assumir funções de membro do conselho 

de administração de uma sociedade integralmente dominada 

pela sociedade Y. À data dos factos, exercia, ainda, funções de 

assessoria da administração da sociedade Y.

O Ministério Público deduziu acusação, em 2016, considerando 

que “ao comprar ações da [sociedade Y] para as revender após 

a divulgação dos comunicados supra referidos, sabia o arguido 

que fazia uso daquelas informações, com intenção de obter gan-

hos ilegítimos, para si, com a compra e venda das acções.”

O investidor requereu a abertura de instrução. Com a decisão 

instrutória, o arguido foi pronunciado pela prática dos crimes 

que lhe vinham imputados na acusação e foi ordenado o envio 

do processo para julgamento. No despacho de pronúncia do 

Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa pode ler-se que “(…) 

todas as transações foram efetuadas com uma tal proximida-

de temporal dos comunicados ao mercado (…) que não é credí-

vel que as suas opções para operações de bolsa não se prendam 

com o conhecimento privilegiado do arguido (…)”, não tendo si-

do “(…) abalados, nesta fase processual (…)” os indícios da práti-

ca dos factos pelos quais o arguido vinha acusado”.

Em 2017, o Tribunal Criminal de Lisboa proferiu sentença que 

condenou o arguido pela prática de quatro crimes de abuso de 

informação. Pode ler-se na sentença proferida que “apesar de 

todas estas explicações avançadas pelo arguido, as suas decla-

rações (…), não nos mereceram a mínima credibilidade, uma vez 

que foram infirmadas pela demais prova produzida em sede de 

audiência de julgamento e porque vão contra todas as regras 

de experiência comum”. Mais refere o Tribunal que “analisan-

do a factualidade exposta à luz de regras da experiência co-

mum e critérios de normalidade, é forçoso concluir que o argui-

do deu as ordens de aquisição das ações da [sociedade Y] (…), 

por ter tido conhecimento, por modo não concretamente apu-

rado, da existência das decisões de concessão e de adjudicação 

de obras à [sociedade Y] (…)”. Pelo exposto, o Tribunal conde-

nou o arguido ao pagamento de uma pena pecuniária e decla-

rou ainda perdidas a favor do Estado as vantagens económicas 

obtidas, equivalente à mais-valia, bem como na pena acessó-

ria de publicação da sentença. O arguido recorreu da senten-

ça condenatória.
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Em 2018, o Tribunal da Relação de Lisboa considerou que “(…) 

a sentença efectua uma correcta subsunção jurídico-penal dos 

factos, não existindo razões para considerar não verificados al-

gum dos seus elementos”, confirmando a decisão condenatória 

proferida em 1.ª instância, apenas revogando a pena acessória 

de publicação da sentença condenatória. A decisão transitou 

em julgado no início do ano de 2019. 

CASO E

INDÍCIOS DE ABUSO
DE INFORMAÇÃO POR 
COLABORADORES DE UM BANCO 

Em 2012, a CMVM comunicou ao Ministério Público um 

caso de indícios de abuso de informação. Um ban-

co comprou para a sua carteira própria ações de uma 

das sociedades com maior peso no PSI20. As compras ocor-

reram nos três dias anteriores à divulgação de informação pri-

vilegiada, que provocou uma significativa subida de cotação 

das ações. Com a subsequente venda da quase totalidade das 

ações compradas, o banco teve uma mais-valia de cerca de 10 

000 000 Euros. 

À data dos factos, o grupo financeiro a que o banco perten-

cia detinha informação privilegiada sobre o facto que foi di-

vulgado. As transações tiveram ainda a particularidade de as 

compras terem sido realizadas em dois negócios bilaterais, 

tendo sido o banco, enquanto gestor de carteiras de uma em-

presa de seguros (na qual detinha participação qualificada), 

a tomar também as correspondentes decisões de venda (de-

cidiu comprar para a sua carteira própria enquanto decidia a 

venda para a carteira que se encontrava sob sua gestão). As-

sim, o banco decidiu vender as ações da carteira sob gestão 

(e em simultâneo decidiu terminar antecipadamente um con-

trato de derivados – equity swap – que conferia aos titulares 

da carteira sob gestão o benefício económico sobre as ações) 

e decidiu comprar, para a sua carteira própria, as ações obje-

to do equity swap. 

Alguns dias depois da divulgação da informação privilegiada, 

o banco vendeu a quase totalidade das ações que havia com-

prado, na sua maioria à referida carteira sob gestão (que as re-

comprou a preço mais alto). Uma vez mais a decisão de compra 

das ações foi tomada pelo banco na qualidade de gestor dessa 

carteira (pouco tempo depois, e sempre por decisão do banco, 

as ações em causa foram de novo vendidas pela carteira sob 

gestão, com nova e significativa menos-valia). De acordo com a 

informação escrita prestada pelo próprio banco à CMVM, a par-

ticipação qualificada detida pelo banco na sociedade que di-

vulgou a informação privilegiada revestia natureza estratégica 

e as decisões de investimento relacionadas com participações 

estratégicas eram da competência da comissão executiva do 

banco. A compra que deu origem à participação da CMVM teve 

por objeto uma quantidade significativa de ações com um va-

lor também muito relevante: mais de 0,5% do capital social da 

sociedade que divulgou informação privilegiada, e um montan-

te superior a 85 000 000 Euros (mais de 15% do capital próprio 

do banco à data). 

Em 2014, o Ministério Público acusou três colaboradores do 

banco pela prática em coautoria de um crime de abuso de in-

formação. Os arguidos requereram a abertura da instrução. 

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa proferiu despacho 

de pronúncia em 2015, tendo considerado que existiam “ele-

mentos suficientes nos autos que permitem sustentar tal acusa-

ção em sede de julgamento”, resultando “(…)manifesto que não 
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se mostra, minimamente, infirmada a tese veiculada pela acusa-

ção que aponta para uma probabilidade razoável de os arguidos 

virem a ser condenados.”

O processo seguiu para a fase de julgamento. No início de 2016, 

o Tribunal Criminal de Lisboa proferiu sentença a absolver os ar-

guidos, não considerando provado a prática do crime de abuso 

de informação. O Ministério Público interpôs recurso da decisão. 

O Tribunal da Relação de Lisboa deu provimento ao recurso em 

julho de 2016 e revogou a decisão recorrida, ordenando a sua 

substituição por outra que condenasse os três arguidos co-

mo coautores de um crime de abuso de informação, dando co-

mo provados os factos que o Tribunal de 1.ª instância tinha da-

do como não provados. Pode ler-se no acórdão que “Dos autos 

resulta que a prova produzida no processo, documental e teste-

munhal, aponta, como vimos, exactamente no sentido oposto ao 

da decisão recorrida (…). Olhando para a fundamentação da de-

cisão, constata-se que esta está exclusivamente suportada nas 

declarações dos Arguidos”, e que “A decisão não teve o cuida-

do de fazer a aplicação do Direito aos factos, como não cuidou 

de o fazer em inúmeras outras situações que continuaremos a 

ver. Assumiu sem qualquer verificação do Direito aplicável (…)”. 

O processo baixou à 1.ª instância, para ser proferida uma sen-

tença condenatória.

Em junho de 2017, face ao decidido pelo Tribunal da Relação de 

Lisboa, foi proferida nova decisão pelo Tribunal Criminal de Lis-

boa, que  condenou os arguidos pela prática em coautoria de 

um crime de abuso de informação, a qual deu como provada to-

da a matéria de facto com relevância para a causa (antes dada 

como não provada) e aplicou uma pena de multa a cada um dos 

arguidos, no valor global de 19 000 Euros e declarou perdida a 

favor do Estado a mais-valia auferida pelo banco no montante 

de cerca de 5 000 000 Euros. 

Em julho de 2017, esta decisão condenatória do Tribunal Crimi-

nal foi anulada por força da revogação do anterior acórdão do 

Tribunal da Relação de Lisboa (de julho de 2016), por acórdão do 

Supremo Tribunal de Justiça proferido no âmbito de um recur-

so extraordinário apresentado pelos arguidos de decisão pro-

ferida contra jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal de 

Justiça. Considerou o Supremo Tribunal de Justiça que o Tri-

bunal da Relação de Lisboa não cumpriu no caso em apreço a 

jurisprudência fixada, determinando a condenação dos argui-

dos, mas não tendo fixado as penas aplicáveis, pelo que de-

cidiu “revogar o acórdão recorrido proferido (…), devendo ser 

substituído por outro que aplique a jurisprudência fixada”. 

Em junho de 2018, foi proferida uma nova decisão pelo Tribu-

nal da Relação de Lisboa, que condenou uma vez mais os três 

arguidos pela prática, em coautoria, de um crime de abuso de 

informação, aplicando uma pena de multa a cada um, no valor 

global de 19 000 Euros e declarando perdida a favor do Estado 

a mais-valia auferida pelo banco. Com efeito, o Tribunal da Re-

lação deu como provado que “Os arguidos (…) decidiram as po-

sições de investimento em causa nos autos, concretizadas por 

segundos, nos moldes entre todos acordados, a preços de mer-

cado, com o uso de informação que os colocou em desigualdade, 

por vantagem, perante os demais investidores em bolsa.” Os ar-

guidos arguiram a nulidade do acórdão em apreço.

Em outubro de 2018, após requerimento apresentado pelos ar-

guidos e com a promoção do Ministério Público, foi declara-

da pelo Tribunal da Relação de Lisboa a prescrição do proce-

dimento criminal, uma vez que haviam já decorrido mais de 10 

anos e 6 meses sobre os factos puníveis. A decisão condenató-

ria proferida nos autos não produziu, assim, efeitos jurídicos. l
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