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MENSAGEM
DA PRESIDENTE
GABRIELA FIGUEIREDO DIAS
Presidente do Conselho de Administração da CMVM

O relato que encontrará nas próximas páginas é a
história de um ano de uma organização que apostou
num projeto de transformação para a excelência,
convicta da importância do seu papel na construção
de mercados financeiros mais eficientes e justos.
Um processo que transforma sem negar o passado
e capitaliza a experiência e a sofisticação do saber
da CMVM e dos seus colaboradores.

4

2017
CMVM

Relatório de Atividade e Contas

A

palavra que melhor define o ano de 2017 na CMVM é
‘mudança’.
Foi, efetivamente, um ano de muitas mudanças, a começar por um novo Conselho de Administração, que ficou
completo em janeiro, dando início a um ambicioso plano
de transformação, com impactos na organização interna, nas práticas de gestão e na supervisão.

Em 2017, criámos novos órgãos de estrutura e reafetámos atribuições, mudámos as lideranças e valorizámos
as pessoas, atribuindo a todos um papel na organização
e no cumprimento da nossa missão; ajustámos competências; racionalizámos, disciplinámos e conferimos
mais consistência e transparência à supervisão; apostámos na formação, que cresceu 205% em relação a
2016; demos corpo a um modelo de carreiras e de avaliação de desempenho transparente, objetivo e assente no
mérito que vai ao encontro de uma solicitação legítima e antiga dos colaboradores e das necessidades de qualquer organização empenhada na superação; e redesenhámos os mecanismos de
articulação e comunicação interna, também com novos fóruns de partilha de conhecimento e de
reflexão sobre o nosso funcionamento e o bem-estar dos colaboradores. Ao mesmo tempo, otimizámos a gestão, investimos o possível em recursos tecnológicos essenciais num mercado onde a
informação e a tecnologia exigem cada vez mais uma supervisão eficaz e eficiente, poupámos no
secundário e lançámos medidas de sustentabilidade.
É este relato que encontrará nas próximas páginas, a história de um ano de uma organização que
apostou num projeto de transformação para a excelência, convicta da importância do seu papel na
construção de mercados financeiros mais eficientes e justos. Um processo que transforma sem
negar o passado e que capitaliza o legado insubstituível de experiência e sofisticação do saber da
CMVM e dos seus colaboradores.
Não faltaram desafios em 2017. Desde logo a elevada incerteza internacional, nomeadamente na
dimensão política, e um mercado nacional castigado por eventos financeiros ainda bem presentes
na mente dos investidores. Continuámos a gerir, com os meios disponíveis, os colapsos do BES, PT
e BANIF. Assistimos ao abandono do mercado por alguns emitentes, (ainda) não compensado por
novas entradas. Identificámos falhas de governação e estamos longe de um nível satisfatório de
literacia financeira, incluindo de responsabilização individual pelas escolhas de investimento.
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Internamente, lidámos com alguns constrangimentos na nossa autonomia de gestão, decorrentes
de um quadro regulatório desfavorável e nem sempre claro, que exigiu um esforço desproporcional
na gestão administrativa e financeira.
Lidámos também com novos desafios. Enfrentámos as incertezas da proposta de um novo modelo
de supervisão e eventuais alterações profundas na arquitetura nacional, paralelamente à proposta
de revisão da arquitetura europeia, um debate que continua. A aceleração da inovação financeira
convocou-nos a uma crescente atenção aos movimentos FinTech e RegTech, para que sejam uma
oportunidade e não uma ameaça para os investidores. E os riscos de misseling associados ao novo
quadro regulatório bancário, que incentiva a emissão de instrumentos bailinable (MREL), criando
novos riscos para os investidores, colocou-nos exigências adicionais.
Perante desafios e restrições, a estratégia implementada focou-se nas áreas mais decisivas da regulação e da supervisão, com destaque para a transposição, regulamentação e implementação da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) e do Regulamento dos pacotes de produtos
de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em seguros (PRIIPs); para o
aprofundamento da supervisão dos requisitos de idoneidade e independência dos órgãos de fiscalização; para o aperfeiçoamento da supervisão da informação financeira e da auditoria que a CMVM
passou a garantir desde 2016 e para a intensificação do controlo da comercialização de instrumentos
financeiros ao retalho, assim como para a educação financeira.
Ao mesmo tempo, e perante as saídas de emitentes do nosso mercado, intensificámos a reflexão
sobre a atratividade do mercado nacional, onde se inscreve também um projeto de análise aprofundada em parceria com a Comissão Europeia e a OCDE. Assumimos o compromisso de maior previsibilidade e pontualidade na aprovação de prospetos, no contexto de um programa, ainda incipiente,
mas já central na nossa ação, de simplificação e desburocratização; colocámos a governação societária no centro da discussão, concretizando um movimento, há muito iniciado, de transição para a
autorregulação e desenvolvendo em paralelo com um novo modelo de supervisão da CMVM, mais
focado na informação, nos direitos dos acionistas e na performance das estruturas de governação,
com destaque para os órgãos de fiscalização; apurámos os critérios de supervisão prudencial e da
governação dos fundos e intermediários, do controlo interno e dos conflitos de interesses.
O caminho fez-se, em 2017, como anteriormente, no quadro de uma política de participação ativa,
empenhada e responsável nos organismos internacionais em que a CMVM se integra, com destaque para a ESMA, OCDE e IOSCO, nos quais assumiu posições de liderança através dos membros do
Conselho de Administração e uma voz crescentemente interventiva através dos nossos colaboradores. Os custos e o esforço que este envolvimento internacional implica são compensados pela
maior capacidade de influenciar decisões que afetam o nosso mercado; pela partilha de experiên-
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cias e pela primeira linha do conhecimento em que coloca a CMVM; e pela motivação e formação
para os colaboradores, contribuindo para a qualidade da regulação e supervisão que fazemos.
No plano nacional, foi ainda tempo de melhorarmos o relacionamento com os stakeholders, promovendo, por exemplo, rotinas de encontros com agentes de mercado e com a academia, bem como
com os outros reguladores.
O aperfeiçoamento da coordenação com os restantes supervisores, designadamente no âmbito do
Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, mostrou, inclusivamente em casos de supervisão
envolvendo riscos, a importância decisiva dessa articulação e a enorme eficácia das medidas adotadas neste contexto.

É GRANDE O DESAFIO QUE ENFRENTAMOS, COMO
SÃO IGUALMENTE GRANDES A MOTIVAÇÃO, O
EMPENHO, A ENERGIA E O ESPÍRITO DE MISSÃO
QUE NOS MOVEM. ESTAMOS CONSCIENTES DO
CAMINHO ÁRDUO PELA FRENTE, MAS OTIMISTAS.
EM 2018 SEREMOS AINDA MELHORES.
O percurso que (re)começou em 2017 é a continuação de um caminho iniciado antes do mandato deste
Conselho de Administração e que está longe de estar concluído. Os riscos para os mercados, aqueles já
identificados e os que ainda mal se desenham, continuarão a exigir vigilância e a consciência dos limites da supervisão. E é por isso que a transformação e a melhoria da organização continuarão a ser um
imperativo de gestão estratégica deste mandato. Os próximos anos serão, inevitavelmente, marcados
pela aposta na gestão da informação e nos recursos tecnológicos, pela digitalização e automatização
de procedimentos, pela simplificação da regulação e da supervisão, pela adesão responsável à inovação, pela promoção de uma relação mais próxima com os supervisionados e os investidores, e pela estreita coordenação com os outros supervisores, tanto no plano nacional como no internacional.
É grande o desafio que enfrentamos, como são igualmente grandes a motivação, o empenho, a energia e o espírito de missão que nos movem. Estamos, pois, conscientes do caminho árduo pela frente,
mas otimistas. Em 2018 seremos ainda melhores. ●
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MISSÃO E VALORES
A missão da CMVM consiste em promover a proteção dos investidores e a defesa da integridade dos
mercados financeiros, com vista ao seu desenvolvimento.
Na prossecução da nossa missão adotámos as seguintes linhas de orientação estratégica:
SUPERVISÃO E ENFORCEMENT
FOCADOS, preventivos, tempestivos e
consequentes, que assegurem o adequado
funcionamento das estruturas e entidades
e a integridade dos mercados

REGULAÇÃO SIMPLES, objetiva,
clara e proporcional, que promova
a proteção do investidor e estimule
a competitividade e a eficiência
dos mercados

A

B

C

D

Promoção da INCLUSÃO
FINANCEIRA e do acesso à
informação pelo investidor para
a tomada de decisão consciente
e responsável

Relacionamento próximo com os
stakeholders e prossecução da missão
através de uma ORGANIZAÇÃO CAPACITADA,
eficaz, ágil, transparente, eficiente
e dotada dos melhores profissionais

Legenda dos ícones:

A
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Temos por base um conjunto de princípios e valores, de onde se destacam:

INTEGRIDADE
Pautamos a nossa conduta pela ética e desenvolvemos a nossa atividade e relacionamento
com os agentes de mercado e demais partes interessadas de modo a inspirar credibilidade e
confiança.

INDEPENDÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
Atuamos de modo independente, isento e rigoroso, promovendo a transparência na tomada
de decisão e no desenvolvimento da nossa atividade.

EXCELÊNCIA, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA
Procuramos a excelência através da competência, do profissionalismo e do desenvolvimento
contínuo da nossa equipa, da gestão eficiente de recursos e do princípio da proporcionalidade
entre ação e resultados.

COLABORAÇÃO E DINAMISMO
Promovemos a colaboração, a comunicação, a inovação e a partilha de conhecimento, dentro
e fora da organização, como fatores de desenvolvimento e de motivação da nossa equipa e de
confiança do mercado.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
E SUSTENTABILIDADE
Agimos de modo a assegurar um legado para as gerações futuras, contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos mercados financeiros, da economia e da sociedade em geral.
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MARCOS DO ANO
Novo Conselho de Administração da CMVM
O atual Conselho de Administração iniciou funções em dezembro de

Presidente da CMVM

2016, com três dos seus membros, tendo ficado completo em janei-

no Management Board da ESMA

ro de 2017. Elegeu o reforço da proteção dos investidores e o contri-

Gabriela Figueiredo Dias, Presidente da CMVM, foi eleita para o

buto para a promoção do mercado como objetivos principais do

órgão de administração do regulador europeu dos mercados de

mandato e apostou numa profunda reorganização da CMVM.

capitais e dos valores mobiliários (ESMA).

Conferência internacional
sobre corporate governance
Em junho, a CMVM organizou uma conferência internacional
sobre “A promoção do mercado de capitais através do corporate
governance", que contou com a participação da OCDE, da ESMA,
de reguladores europeus e nacionais e de entidades relevantes
no âmbito do desenvolvimento do mercado e da governação
societária.

Reorganização interna da CMVM
Em maio foi apresentado aos colaboradores o programa de reorganização e uma nova estrutura orgânica da CMVM, implementadas a partir de 1 de junho.

Seminário internacional sobre
o regime europeu de auditoria
No segundo ano de atividade como autoridade nacional de supervisão pública de auditoria, a CMVM promoveu, em julho, um semi-

Reforço da proteção dos investidores

nário com a participação de outros reguladores europeus com

em fundos de investimento harmonizados

vista a um debate alargado sobre as práticas de supervisão no

Ficou concluída em agosto a transposição da diretiva dos orga-

âmbito deste regime, em especial sobre o papel dos órgãos de

nismos de investimento coletivo (UCITS V) que reforçou a prote-

fiscalização.

ção dos investidores.

Programa de Apoio
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Proposta de “Reforma da

às Reformas Estruturais

Supervisão Financeira em Portugal”

A CMVM apresentou uma candidatura a fundos da União Euro-

Em dezembro, a CMVM comentou a proposta de reforma do

peia para análise e identificação de debilidades e oportunida-

modelo de supervisão em Portugal colocada em consulta públi-

des de dinamização do mercado de capitais, que foi aprovada

ca pelo Ministério das Finanças.

no final de 2017 e conta com assistência técnica da OCDE.

2017
CMVM

Relatório de Atividade e Contas

Presidência do Supervisory Convergence Standing
Transposição da Diretiva dos mercados

Committee da ESMA

de instrumentos financeiros II

João Sousa Gião, administrador da CMVM, foi eleito e passou a pre-

Foi finalizada e entregue ao Governo a proposta de transposição

sidir ao Supervisory Convergence Standing Committee da ESMA, o

da DMIF II, no âmbito do CNSF; foram ainda organizadas várias

comité do regulador europeu que tem por missão promover a con-

iniciativas de esclarecimento e de preparação para a implemen-

vergência das práticas de supervisão na Europa, uma das priorida-

tação das novas regras.

des da ESMA.

Fórum RH e inquérito de clima social
Em abril reuniu pela primeira vez o FoRHum, um comité liderado
pela Presidente e com a participação de representantes eleitos

Transposição da Diretiva

por cada departamento, como espaço de diálogo sobre temas

do abuso de mercado

do interesse dos colaboradores e para esclarecimento de dúvi-

Com este novo regime foi alargado o âmbito da tutela criminal

das relacionadas com a vida da organização. Foi igualmente

do abuso de mercado, consagrado um novo tipo de ilícito crimi-

lançado um inquérito de clima social para diagnosticar medidas

nal relacionado com a comercialização de instrumentos finan-

para incremento do bem-estar e satisfação dos colaboradores.

ceiros e alterado o regime das contraordenações.

Transição para modelo de

11

Semana Mundial do Investidor

autorregulação do governo das sociedades

Portugal participou pela primeira vez na semana mundial do

Em outubro foi celebrado um Protocolo entre a CMVM e o Insti-

investidor (World Investor Week), uma iniciativa da IOSCO, o orga-

tuto Português de Corporate Governance (IPCG) relativo à tran-

nismo mundial dos reguladores dos mercados de capitais, e que

sição para um modelo de autorregulação do governo das socie-

juntou mais de 70 países.

dades.

Protocolos e concurso

Atribuição de nota máxima internacional

de inovação financeira

na prevenção do branqueamento de capitais

Foram assinados protocolos com várias universidades e lançado

Portugal recebeu nota máxima pelo Grupo de Ação Financeira

um novo concurso para estudantes e docentes universitários no

(GAFI/FATF) na avaliação em matéria de prevenção e combate

âmbito da inovação financeira.

do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
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2017 EM NÚMEROS
O índice PSI 20 subiu 15,2% em 2017, exibindo níveis de volatilidade historicamente reduzidos. Esta
evolução é consistente com o contexto macroeconómico favorável que se traduziu num aumento do crescimento económico e na redução do défice público e da taxa de desemprego. Contudo, e descontando o efeito
preço, os valores negociados diminuíram ligeiramente face ao ano anterior.
No final do ano, a capitalização acionista das sociedades cotadas nacionais correspondia a cerca de 30% do
PIB, bastante inferior aos 52% verificados no final de 2007.
No segmento da gestão de ativos assistiu-se à inversão da tendência recente de decréscimo dos valores sob
gestão, com estes a apresentar um crescimento de 1,9% no final de 2017 (por comparação com o final de
2016), atingindo 48% do PIB. Porém, o valor sob gestão dos fundos de investimento mobiliário continua a representar uma pequena percentagem (7%) dos depósitos bancários de particulares e sociedades não financeiras.
Foi neste contexto, marcado também por tensões geopolíticas externas e pelas negociações do Brexit, que
desenvolvemos a nossa atividade em 2017.

MERCADOS

+ 15,2%
PSI 20
Capitalização
Acionista de
Emitentes Nacionais

30% do PIB
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GESTÃO
DE ATIVOS

+ 1,9%
Ativos
sob Gestão

48% do PIB
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BRANQUEAMENTO
DE CAPITAIS

INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA NÃO AUTORIZADA

CONTRAORDENAÇÕES

14 Supervisões Concluídas
3 Processos de Contraordenação
4 Comunicações ao Ministério Público

12 Processos Investigados
3 Comunicados de Alerta
1 Contraordenação
2 Comunicações ao Ministério Público

42 Processos Instaurados
27 Processos Decididos
€ 357 500 de Coimas Aplicadas
75% do Valor das Coimas não Impugnado

AUDITORIA

ABUSO DE MERCADO

REGULAÇÃO E ATIVIDADE
INTERNACIONAL

1200 Auditores Registados
1 091 Entidades de Interesse Público
59 Auditores de Entidades
de Interesse Público
8 Ações de Supervisão
Presencial Concluídas

20 Investigações Concluídas
51 Comunicações de Operações
Suspeitas Recebidas
13 Pedidos de Cooperação
Internacional
4 Comunicações ao Ministério Público

INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
E GESTÃO DE ATIVOS

EMITENTES

10 Leis ou Decretos-Lei
publicados ou em Curso
7 Regulamentos da CMVM publicados
11 Consultas Públicas
59 Grupos de Trabalho Internacionais

110 Intermediários
396 Fundos Ativos
€ 92,5 Mil Milhões de Ativos sob Gestão
1,3 Milhões de Participantes/Carteiras
15 Supervisões Presenciais Concluídas
147 Registos e Autorizações
de Entidades

58 Emitentes com Deveres de Informação
€284 Mil Milhões Capitalização Bolsista Total em Mercado Regulamentado
6 OPA e 2 OPV Registadas
2 Aumentos de Capital e 3 Perdas de Qualidade de Sociedade Aberta
6 Análises de Âmbito Ilimitado às Demonstrações Financeiras
25 Análises Sumárias de Informação Financeira Intercalar

RECLAMAÇÕES

SUPERVISÃO DE MERCADOS

LITERACIA FINANCEIRA

1 384 Reclamações Recebidas
872 Reclamações Concluídas
54% Reclamações Resolvidas
com Resposta Adequada
do Reclamado

435 Entradas no Registo Diário
de Ocorrências
58 Análises Preliminares
(tempo real)
43 Processos de Análises
de Operações a Posteriori (T+K)

1 Caderno de Educação Financeira:
3º Ciclo
3 Protocolos de Formação Financeira
1 Portal FinTech
4 494 Pedidos de Informação de
Reclamantes e demais Investidores
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1. QUEM SOMOS
A CMVM foi constituída em 1991 como autoridade de supervisão do mercado de valores mobiliários
em Portugal. Ao longo do tempo temos vindo a adaptar e a renovar a organização, a estrutura e os procedimentos, com vista a melhor prosseguirmos a nossa missão.
Este é um desafio que se acentua no presente enquadramento de profunda e rápida transformação do sector
financeiro e ao qual respondemos com uma reorganização que visou tornar a nossa atuação mais focada,
tempestiva e consequente. Tal implicou alterar a estrutura interna da CMVM e alinhar a organização com
estas prioridades. Em 2017 foram, assim, reforçados os quadros da CMVM e implementado um processo de
reorganização com implicações na gestão de recursos humanos e tecnológicos, bem como da informação.
1.1 Reorganização interna
Iniciámos em 2017 um processo de reflexão estratégica na sequência do qual promovemos um programa de
transformação organizacional, visando dar resposta aos desafios de uma envolvente financeira, económica
e social em contínua e rápida renovação.
Adotámos um modelo organizativo mais ágil e flexível, facilitador da criação e mobilização de competências
e atitudes, visando, nomeadamente, a antecipação e satisfação das necessidades da comunidade, com particular destaque para os investidores e aforradores não profissionais, a promoção do mercado e o desenvolvimento inclusivo e sustentado da economia nacional.
Assim:
• As funções nucleares de supervisão (registos e autorizações, supervisão contínua e presencial de
gestão de ativos, intermediação financeira e estruturas de mercado, monitorização da negociação

D

ORGANIZAÇÃO
CAPACITADA

AS FUNÇÕES NUCLEARES DE SUPERVISÃO E ENFORCEMENT
FORAM REFORÇADAS E REORGANIZADAS VISANDO
UMA RELAÇÃO MAIS PRÓXIMA COM OS SUPERVISIONADOS.
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em mercado, supervisão dos emitentes e investigação) e enforcement foram reforçadas, reorganizadas e concentradas em estruturas internas especializadas, tendo em vista uma relação mais próxima
com os supervisionados, de modo a permitir uma supervisão focada, preventiva e tempestiva. Daqui
resultou, por exemplo, que as supervisões presencial e contínua da intermediação financeira e da
gestão de ativos foram autonomizadas em departamentos transversais, permitindo uma análise
global de risco. De igual forma, a supervisão de mercados, tanto em tempo real como a posteriori, anteriormente segregada entre estruturas distintas, foi centralizada, permitindo uma maior focagem da
supervisão de emitentes nas operações e na qualidade da informação disponibilizada ao mercado;
• Foi criado um novo departamento que incorpora nas suas competências: a promoção da educação
financeira, num período de intensa transformação em todos os segmentos do setor financeiro; o
acompanhamento e a promoção do desenvolvimento do mercado e da inovação financeira; e a proteção do investidor, apostando na respetiva capacitação para decisões responsáveis e tratando as
suas reclamações, até então assumidas pelo departamento de comunicação. Desta realocação
de funções resultou também a restruturação da área de comunicação, que passou, em contrapartida, a concentrar as funções de comunicação interna e externa, reforçadas na nova estratégia da
CMVM;
• Foram reforçadas as capacidades de planeamento e desempenho organizacional para consolidar o
alinhamento estratégico e assegurar a monitorização contínua de resultados, apoiando a gestão no
respetivo processo de tomada de decisão;
• Foram nomeados um responsável para as matérias da conformidade (compliance officer) e um responsável pela proteção de dados pessoais (data protection officer).
• Foi dado início ao desenvolvimento de uma área de gestão de informação, encontrando-se em definição um modelo de governo de informação e a produção e disponibilização de ferramentas de
gestão, conducentes a uma maior eficácia e à otimização do serviço prestado a nível global, interno
e externo;
• Foram clarificadas, integradas e reorganizadas as funções financeira, administrativa e patrimonial;
• As competências de supervisão de auditoria atribuídas à CMVM a partir de 2016 passaram a ser exercidas em pleno, após um primeiro ano de atividade essencialmente dedicado à criação das estruturas necessárias e à definição de procedimentos, modelos de risco e de ação;
• Foi revista a nossa representação internacional, com vista a adequar uma representação expressiva e adequada nos fóruns mais relevantes.
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GAUDI
Gabinete
de Auditoria
Interna

ORGANOGRAMA
A reorganização interna em 2017 visou dotar a CMVM de uma estrutura mais ágil e flexível,
com ganhos de eficiência, melhor comunicação e maior proximidade com os supervisionados,
bem como entre as unidades orgânicas e com o Conselho de Administração.
GE
Gabinete
de Estudos

RPD
Responsável
de Proteção
de Dados

RC
Responsável
de
Conformidade
DIPR
Departamento
Internacional
e de Política
Regulatória

DIT
Departamento
de Informação
e Tecnologia

DFPA
Departamento
Financeiro,
Patrimonial e
Administrativo

Legenda:

ÁREAS NOVAS OU
REESTRUTURADAS
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GPDO
Gabinete de
Planeamento e
Desenvolvimento
Organizacional

DRH
Departamento
de Recursos
Humanos
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DAR
Departamento
de Autorizações
e Registos

ÁREA DE SUPERVISÃO
DE ENTIDADES

ACA
Assessoria CA

DSC
Departamento
de Supervisão
Contínua

DSP
Departamento
de Supervisão
Presencial

GC
Gabinete de
Comunicação

Secretária-Geral

CA

DSA
Departamento
de Supervisão
de Auditoria

CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

DRIM
Departamento
de Relação com
Invest. e Desenv.
Mercado

DSM
Departamento
de Supervisão
de Mercados

DJ
Departamento
Jurídico
DE
Departamento
de Emitentes

DI
Departamento
de Investigação

ÁREA DE SUPERVISÃO
DE MERCADOS
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CAIXA 1: PRINCIPAIS EFEITOS DA REORGANIZAÇÃO INTERNA
Já foi possível observar resultados da reorganização interna em algumas vertentes, detalhadas ao longo do relatório, e
que perdurarão para os anos seguintes. Entre eles realçam-se:
• Redefinição e implementação de uma nova abordagem de supervisão da informação financeira de emitentes, com atenção prioritária nas componentes materiais da mensuração e reconhecimento;
• Reajustamento e atualização da supervisão das recomendações de investimento e otimização do aproveitamento do
research para a supervisão do mercado e de informação financeira;
• Procedimentos mais céleres e transparentes de aprovação de prospetos;
• Uma nova perspetiva de supervisão do governo das sociedades, mais focada na informação, na sequência da transição
para um modelo de autorregulação;
• Revisão completa dos procedimentos de supervisão dos mercados e sua integração e articulação com a supervisão de
emitentes;
• Início da adaptação da supervisão da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo ao novo
quadro regulatório e de cooperação, bem como à avaliação internacional do GAFI;
• Foco nos fundos de investimento com rácios demonstrativos de inviabilidade ou em liquidação sem medidas concretas;
• Reforço da supervisão baseada no risco;
• Revisão da regulação com vista à sua atualização e simplificação;
• Reforço do diálogo com stakeholders e da coordenação com os outros supervisores financeiros, sobretudo no âmbito do
CNSF, com resultados materiais na regulação e supervisão;
• Regulação mais próxima dos supervisionados, com maior envolvimento na preparação e explicação das opções tomadas, iniciativas diversas de interação com o mercado e com o foco e preocupação renovados no desenvolvimento do
mercado;
• Incremento da representação internacional, designadamente pelas posições de liderança ou em órgãos de gestão de
organismos internacionais (ESMA e OCDE);
• Acompanhamento mais próximo e proativo da inovação financeira e dos desenvolvimentos do mercado;
• Implementação de um programa interno de partilha de conhecimentos e capacitação, mobilidade e revisão da intranet
corporativa.

1.2 Pessoas, conhecimento e talento
Com um quadro de 225 colaboradores em exercício efetivo de funções, verificou-se um aumento de 11 pessoas face a 2016, procurando dar resposta a um mais amplo e crescentemente exigente âmbito de competências e compromissos da CMVM. Contamos ainda com 21 colaboradores atualmente a exercer funções em
organismos públicos nacionais e internacionais (Mais dados no anexo II).
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CAIXA 2: CMVM: UMA ORGANIZAÇÃO MAIORITARIAMENTE FEMININA
Em 2017, a CMVM passou a contar com os 5 membros do Conselho de Administração previstos na Lei, com uma distribuição
por género de 40% de representação feminina (presidente e vice-presidente) e 60% masculina (três vogais). No conjunto
do total de trabalhadores, 60% são mulheres e 40% homens.
Em termos de qualificações, a habilitação literária da maioria dos colaboradores é de nível superior (83,1%), maioritariamente nas áreas económicas e do direito, e crescentemente diversificada em áreas tecnológicas. A antiguidade média dos
nossos colaboradores era de aproximadamente 10,8 anos (11,5 em 2016), com uma média de idades de 42 anos.

Gráfico 1 – Colaboradores da CMVM, distribuição por género 2014-2017
Valores em percentagem
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O desenvolvimento e fidelização dos recursos humanos, numa perspetiva de promoção do conhecimento
e gestão do talento, constitui pedra basilar da estratégia do Conselho de Administração. Assumem, assim,
elevada prioridade o desenvolvimento e a valorização contínuos dos colaboradores, promovendo uma
organização equilibrada, inclusiva e sustentável, com equipas motivadas e elevados níveis de satisfação
laboral.
Com estes objetivos, foi levado a cabo um conjunto de iniciativas internas para partilha de conhecimento e
formação técnica, promovendo-se em paralelo a participação em eventos externos, nacionais e internacionais. A concretização desse plano permitiu nomeadamente:
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• Realizar 41 eventos internos de partilha de conhecimentos e experiências de supervisão;
• Participar em 71 eventos externos, num total de 8 625 horas (mais 58% do que em 2016);
• Oferecer formação aos colaboradores num total de horas 205% superior ao número de horas de
formação proporcionada em 2016.
Em simultâneo, foi dada continuidade à realização de programas de estágios profissionais e de verão dirigidos a jovens licenciados, assim como a estágios curriculares no âmbito de protocolos celebrados com instituições de ensino universitário.
No âmbito do programa de transformação organizacional e com vista a um maior envolvimento dos colaboradores na atividade da CMVM foi criado o Fórum de Recursos Humanos (foRHum), que reúne periodicamente
o Conselho de Administração com representantes de todas as unidades orgânicas da CMVM, com vista ao
debate e construção conjunta de soluções para melhorar o funcionamento da organização. Os temas debatidos e as ações identificadas são partilhadas e comunicadas a todos os colaboradores e dão origem a um
plano de ação continuamente monitorizado e divulgado na intranet corporativa.
A Associação de Pessoal da CMVM (APCMVM) dinamizou campanhas de solidariedade social e de sustentabilidade ambiental e continuou a promover a interação e integração dos trabalhadores, através de iniciativas
diversas de natureza desportiva, recreativa e cultural, com o apoio do Conselho de Administração.

CAIXA 3: UM NOVO PLANO DE CARREIRAS E DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
A captação e o desenvolvimento do talento constituíram objetivos cruciais da estratégia de gestão de recursos humanos da CMVM. Visando este propósito foi iniciado em 2017 e encontra-se em fase de implementação um plano de restruturação de carreiras e um novo sistema de avaliação de desempenho. Na definição do modelo de carreiras tiveram-se
em conta princípios de transparência, objetividade, gestão do talento e reconhecimento e valorização do desempenho.
Articulado com este, o novo modelo de avaliação de desempenho dará atenção, entre outros fatores, às competências
e atitudes orientadas para a prossecução de objetivos coletivos, colocando-se globalmente o mérito na base da avaliação, valorização e progressão na carreira.

1.3 Informação e tecnologia
Assumimos quatro prioridades na gestão de informação e tecnologia:
• Orientação para um melhor serviço;
• Automatização de tarefas com libertação de recursos para atividades com maior criação de valor;
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• Redução de risco operacional;
• Simplificação de processos e maior celeridade na respetiva resolução.
Nesse sentido, em 2017, e no âmbito da reorganização, foi criada a função de gestão da informação no Departamento de Informação e Tecnologia. Em consequência, foi desenhado um novo modelo de serviço de
gestão de informação e tecnologias, assente em três grandes blocos de atuação que interagem entre si –
gestão da informação, gestão de aplicações e gestão de infraestruturas - e aos quais estão subjacentes o
planeamento estratégico e a segurança da informação.
Na nova área de gestão de informação foi preparado um programa a dois anos orientado para a otimização
da qualidade da informação e da produção de instrumentos, indicadores e métricas, reforçando nomeadamente os instrumentos de apoio às funções de supervisão, regulação e formação e defesa do investidor.
Tal requer uma profunda adaptação da arquitetura de sistemas, em paralelo com uma revisão do modelo de
relacionamento com o exterior e de partilha de informação. Encontram-se também em desenvolvimento
trabalhos de sistematização de informação crítica de suporte à atividade, estando a ser avaliada a qualidade
e o âmbito dos dados existentes na CMVM com o objetivo de identificar ações de correção e de prevenção.
No âmbito da gestão de aplicações assumiram especial importância os trabalhos referentes à implementação dos requisitos internacionalmente definidos, com predominância na operacionalização interna dos requisitos do Regulamento dos mercados de instrumentos financeiros (RMIF) e do Regulamento relativo aos
derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transação (EMIR). Relativamente ao RMIF, numa primeira fase, destacam-se os esforços associados à implementação das funcionalidades referentes aos Regulatory Technical Standards da ESMA relacionados com:
• O mecanismo de reporte de transações pelos intermediários financeiros ou, em seu nome, por entidades devidamente registadas para o efeito (TREM);
• O sistema de dados de referência de instrumentos financeiros (FIRDS);
• O sistema sobre ofertas que podem originar as transações reportadas no TREM (informação prestada à CMVM pelas plataformas de negociação).
Para o exercício das suas funções e compromissos temos de garantir tempestivamente que o fluxo de informação inerente aos sistemas mencionados é recebido e armazenado. Posteriormente, a informação deverá
ser analisada e, sendo o caso, reenviada a pedido para outras Autoridades Competentes e para a ESMA, exatamente com o mesmo conteúdo.
Relativamente ao EMIR, foi necessário rever os atuais procedimentos de acesso à informação sobre os contratos de derivados, transmitidos pelas contrapartes financeiras e não financeiras aos repositórios de tran-
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sações, dado que os mesmos passam a ser disponibilizados à ESMA, pelos referidos repositórios, em formato XML. Assim, de modo a dar cumprimento aos novos requisitos do EMIR, foi necessário implementar uma
conexão aos sistemas implementados pela ESMA para o efeito, recolher os ficheiros de dados provenientes
dos repositórios de transações, ler e validar os ficheiros de dados em formato XML e registar a informação
internamente. Dados os elevados volumes de informação rececionados ao abrigo das novas normas, foi
ainda necessário implementar para este fim um serviço de importação de ficheiros XML segundo a norma
ISO 20022, capaz de suportar ficheiros de elevada dimensão.
Salienta-se ainda a implementação dos sistemas de suporte à instrução da CMVM 8/2016 referente aos deveres de reporte de informação à CMVM para efeitos de intercâmbio de informações relativas às potenciais
consequências sistémicas da atividade de gestão e comercialização de organismos de investimento alternativo. Também neste caso a informação objeto do dever de reporte deve ser remetida à CMVM em formato
XML, de acordo com as especificações técnicas definidas pela ESMA.
Finalmente, com a entrada em vigor das novas portarias e regulamento relativos ao sistema de taxas de supervisão e atos cobrados pela CMVM, foi efetuada uma atualização transversal dos respetivos sistemas de
informação de suporte.
1.4 Contas e resultados
Assistiu-se ao longo do ano a uma evolução favorável da situação económico-financeira nacional, com impactos positivos no sistema financeiro. Com efeito, os mercados inverteram a tendência de queda dos últimos anos, registando uma evolução positiva superior ao esperado. No final do ano, o total dos rendimentos
provenientes de taxas cifrou-se em 22,7 milhões de euros, num total de rendimentos de 23,2 milhões de
euros. O alargamento de entidades sujeitas a taxas de supervisão durante o ano de 2017 e a majoração de
outras taxas que é canalizada para o financiamento da Autoridade da Concorrência a que a CMVM está obrigada, representaram cerca de 1,9 milhões de euros. Excluindo estes efeitos, os rendimentos provenientes
de taxas tiveram um acréscimo de cerca de 14% face a 2016, explicado também pela alteração da base de
incidência decorrente do aumento das nossas responsabilidades e competências e pela evolução favorável
do mercado.
Na ótica da despesa, e numa abordagem de eficiência e de racionalização operativa, têm sido postas em
prática diversas iniciativas de contenção, nomeadamente ao nível de custos operacionais e de fornecimentos de bens e serviços. A análise da evolução da despesa deve, em todo o caso, ter em consideração o alargamento do âmbito de responsabilidades e competências da CMVM e ainda as maiores exigências que decorrem da evolução do quadro regulamentar nacional e europeu, cujo acompanhamento tem vindo a exigir
um contínuo reforço da capacitação de recursos humanos e, também de grande importância, a necessária
melhoria das infraestruturas tecnológicas da CMVM.
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Gráfico 2 – Rendimentos e Despesas
Valores em milhões de euros
24
Rendimentos
Despesas
18

12

6

0

20,8

16,0

2012

20,1

16,8

2013

19,5

17,1

2014

18,5

19,2

2015

18,6

20,0

2016

23,2

21,8

2017

Neste enquadramento, o aumento do número de colaboradores e o retorno à composição e funcionamento
regulares do Conselho de Administração, com 5 membros a exercerem funções, resultaram num acréscimo
de 9,4% em gastos com o pessoal. Este valor é influenciado pela circunstância de, em 2016, este órgão ter
funcionado excecional e provisoriamente apenas com quatro membros.
Em paralelo, a rubrica de fornecimentos e serviços externos registou também um aumento relacionado com
trabalhos especializados de natureza jurídica, económico-financeira e informática. Excluindo estes efeitos,
a despesa teve uma redução generalizada na ordem dos 3% face a 2016, confirmando o já mencionado esforço de contenção e racionalização.
O resultado líquido da atividade foi de 1,43 milhões de euros, inferior à média de 1,7 milhões de euros registada entre 2012 e 2016. Um valor ainda explicado pela não concretização de alguns investimentos projetados
para 2017 cujos procedimentos administrativos concursais, por força de motivos legais imponderáveis, mas
incontornáveis, não foi possível concluir antes do final do ano, tendo transitado para 2018. Em termos patrimoniais, o total do ativo aumentou 3% face a 2016, situando-se em 60,3 milhões de euros. Esta evolução do
ativo incorpora, todavia, um decréscimo no ativo não corrente na ordem de 1% em termos homólogos, o qual
decorre sobretudo das amortizações do exercício (1,5 milhões de euros), inferiores às do ano anterior. Salienta-se ainda a manutenção de um passivo de reduzida expressão relativa com um ligeiro aumento face a
2016 de 34 mil euros. ●
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1.5 O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração da CMVM tomou posse em dezembro de 2016, elegendo como objetivos
prioritários o reforço da proteção dos investidores, a promoção do mercado e a reorganização da CMVM.
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Presidente

Vice-presidente

Gabriela Figueiredo Dias

Filomena Oliveira

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.
Em 2017, além da presidência, acumulou
a responsabilidade pelas áreas
internacional e de política regulatória,
de supervisão de auditoria, de auditoria
interna e de comunicação.

Filomena Oliveira chegou à CMVM em
dezembro de 2016 vinda do grupo CGD
onde trabalhou 18 anos e presidiu à
Caixa Gestão de Ativos. Antes
trabalhou na Direção-Geral do Tesouro,
no IGCP e no Banco de Portugal.
Em 2017 foi responsável pelas relações
com o investidor, a inovação e o
desenvolvimento de mercado, a gestão
financeira e administrativa e o gabinete
de estudos.

2017
CMVM

27

Relatório de Atividade e Contas

Administrador

Administrador

Administrador*

João Sousa Gião

Rui Pinto

Afonso Silva

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. Em 2017 foi o
responsável pelas áreas jurídica e de
contencioso, de emitentes, de supervisão
de mercados e de investigação.

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 sector bancário. No ano passado,
na CMVM, teve sob sua
responsabilidade os departamentos de
autorizações e registos, supervisão
contínua e de supervisão presencial.

Afonso Silva chegou à CMVM em janeiro
de 2017 vindo do Conselho de
Administração da Açoreana Seguros.
Entre 2012 e 2014 presidiu à Entidade
de Serviços Partilhados da Administração
Pública. Antes, foi consultor durante
quase duas décadas. Na CMVM assumiu
as áreas tecnológica, de recursos
humanos e de planeamento
e desenvolvimento organizacional.
*Terminou funções a 02 de março de 2018
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2. O QUE FAZEMOS
Toda a nossa ação visa promover a proteção dos investidores e a defesa da integridade dos mercados com vista ao seu desenvolvimento, num contexto de contínua inovação e renovação. Uma regulação
célere, focada e eficaz cria o contexto para uma supervisão incisiva, próxima do supervisionado e transparente. Da mesma forma, a atividade sancionatória deve ser preventiva, tempestiva e consequente para assegurar o adequado funcionamento do mercado, enquanto a promoção de uma maior literacia e capacitação
dos investidores cria condições para decisões responsáveis e esclarecidas.
2.1 Regulação
Em 2017, acompanhámos a negociação da nova regulamentação financeira em discussão nos fora europeus
e, quer diretamente, quer no âmbito do Conselho Nacional Supervisores Financeiros, contribuímos com propostas em múltiplos projetos legislativos nacionais.
Entre as principais áreas objeto de atenção destaca-se a transposição e implementação na ordem jurídica
interna da Diretiva 2014/65/UE (DMIF II) e do Regulamento (UE) 600/2014 (RMIF). A DMIF II reforça e amplia os
mecanismos de controlo do exercício das atividades financeiras e da prestação de serviços e procura, em
especial, cuidar da prestação de serviços financeiros aos investidores não profissionais.

CAIXA 4: PRINCIPAIS NOVIDADES DA DMIF II
As medidas impostas pela DMIF II visam reforçar a proteção dos investidores, assim como a sua responsabilização e a dos
intermediários. Por exemplo, a informação prestada aos investidores através de contactos pessoais, telefónicos ou eletrónicos tem de ficar documentada. Há também alterações nas regras sobre o governo de produtos, desde a sua estruturação até à sua comercialização aos investidores de retalho em função do seu mercado alvo, e sobre a gestão e mitigação de
eventuais conflitos de interesses pelos intermediários financeiros. São ainda reforçados os requisitos de formação e
conhecimento exigidos aos colaboradores que promovem a comercialização, permitindo uma maior responsabilização,
mas igualmente um incremento da qualidade da informação prestada ao investidor. Os novos deveres de publicação de
informação pré e pós-negociação oferecem igualmente aos investidores um conhecimento mais vasto e profundo sobre as
transações. Em paralelo, a negociação em mercados regulamentados ou similares é incentivada, senão mesmo para aí carreada, o que permite melhorar os serviços de execução e a transparência. Finalmente, a diretiva prevê a aplicação de medidas restritivas de comercialização de instrumentos financeiros que criem um risco ilegítimo para os investidores (product
intervention), com eventual aplicação em toda a UE.
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Mantivemos igualmente a participação no grupo de trabalho do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) constituído para a execução na ordem jurídica interna da regulamentação europeia sobre os
documentos de informação fundamental para pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos
de investimento com base em seguros (PRIIPs). O regime dos PRIIPs é composto por dois regulamentos europeus (o Regulamento (UE) 1286/2014 e o Regulamento Delegado (UE) 2017/653), que harmonizam a informação pré-contratual prestada aos investidores não profissionais na comercialização e na prestação de serviços de consultoria sobre produtos especialmente complexos. Os principais objetivos do regime são o aumento da proteção dos investidores não profissionais e a recuperação da confiança nos mercados através
da melhoria da transparência e da comparabilidade de produtos. Neste âmbito, submetemos a consulta pública um projeto de regulamento sobre deveres informativos e de comercialização relativos a PRIIPs.
Em matéria de integridade do mercado, é de salientar a entrada em vigor do novo quadro legal e regulamentar aprovado pela Lei 28/2017, a qual procedeu à transposição parcial das designadas diretivas do abuso de
mercado, do regime das denúncias (whistleblowing), da transparência e dos prospetos, bem como as alterações a determinados aspetos do regime das contraordenações. Fora do contexto da transposição de diplomas europeus, a Lei consagra ainda um novo tipo de crime, destinado a conferir uma tutela acrescida, de natureza criminal, a situações de irregularidades graves na comercialização de instrumentos financeiros: o de
uso de informação falsa ou enganosa na captação de investimento.
Participámos ainda na preparação do projeto de lei contendo o regime sancionatório aplicável ao desenvolvimento da atividade de financiamento colaborativo de capital ou por empréstimo (crowdfunding), regime aplicável à violação do disposto na Lei 102/2015 e respetiva regulamentação, o qual veio a ser publicado já em 2018.
A aprovação do Decreto-Lei 77/2017 (que cria e regula as Sociedades de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia – SIMFE - no âmbito da dinamização do mercado de capitais prevista no Programa Capitalizar
e revê o regime jurídico do papel comercial) foi um marco relevante nas iniciativas de dinamização do mercado de capitais. Este tipo de sociedades tem vocação para apoiar pequenas e médias empresas (PME) com
potencial de investimento e criação de emprego e que não encontram no mercado de capitais soluções de
financiamento. Adicionalmente, este diploma atualizou o regime dos valores mobiliários de natureza monetária representativos da dívida, como instrumento decisivo para suprir necessidades de financiamento de
curto prazo, e criou um novo tipo de papel comercial – os certificados de dívida de curto prazo.
Estivemos também envolvidos na preparação do 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 (Lei 62/2017). Assim, a partir da primeira assembleia geral eletiva após 1 de janeiro
de 2018, os órgãos de administração e fiscalização dos emitentes de ações admitidos à negociação em mercado regulamentado deverão apresentar uma proporção de pessoas de cada sexo, designadas de novo para
cada órgão de administração e de fiscalização, não inferior a 20%. A partir da primeira assembleia geral
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eletiva após 1 de janeiro de 2020, a proporção mínima exigida passa a ser de 33,3%. Esta legislação atribui
novas responsabilidades à CMVM, nomeadamente os poderes para: declarar o incumprimento daqueles
limiares mínimos e o caráter provisório do ato de designação em caso de incumprimento; aplicar uma repreensão registada ao infrator, que deverá ser publicitada integralmente num registo público; e aplicar uma
sanção pecuniária compulsória por cada semestre de incumprimento.
Foi também publicada em 2017 a Lei 104/2017, que transpôs parcialmente a Diretiva 2014/91/UE (UCITS V) no
que respeita às funções dos depositários, às políticas de remuneração e às sanções respeitantes a alguns
organismos de investimento coletivo.
Colaborámos ainda na elaboração de projetos de diplomas legais que procederam à transposição da Diretiva
(UE) 2015/849 para o ordenamento jurídico nacional e que resultaram nas novas leis sobre prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BCFT) e do registo central do beneficiário efetivo (em especial, a Lei 83/2017 e a Lei 89/2017). Também relacionada com a prevenção e combate do
BCFT, em 2017 foi aprovada a Lei 15/2017 que proíbe a emissão de valores mobiliários ao portador e impõe a
conversão em nominativos dos valores mobiliários ao portador em circulação, e o Decreto-Lei 123/2017 que
regula a conversão dos valores mobiliários ao portador em nominativos.
No plano europeu iniciou-se a revisão da regulamentação na área da pós-negociação, nomeadamente com
a revisão do EMIR. A decisão sobre a saída do Reino Unido da UE também exigiu reflexão sobre as atividades
transfronteiriças e a equivalência com países terceiros, prevendo-se alterações relativas aos procedimentos e às autoridades envolvidos na autorização das Contrapartes Centrais (CCP), às responsabilidades do
banco central emissor e aos requisitos para o reconhecimento das CCP de países terceiros. Destaca-se a
interligação desta proposta com a negociação ainda em curso sobre o regime europeu da recuperação e resolução de CCP e com a revisão do Sistema Europeu de Supervisão Financeira. Este segundo pacote legislativo vai trazer alterações significativas a regulamentos fundadores das Autoridades Europeias de Supervisão, implicando mudanças substanciais ao nível da supervisão e da redistribuição de competências.
Dando cumprimento a um objetivo de maior interação com os stakeholders, realizámos 11 consultas públicas
em 2017, cinco das quais visaram a implementação e a concretização dos atos delegados adotados no
âmbito da DMIF II. Além disso, colhendo inspiração na Opinião da ESMA intitulada “Opinion - Key principles for
a European framework on loan origination by funds”, submetemos à discussão pública a possibilidade de os
organismos de investimento coletivo concederem empréstimos diretamente às empresas, mediante a previsão no ordenamento jurídico nacional da figura dos fundos de créditos (loan funds). Os fundos de créditos
surgiram de modo mais marcante na sequência da crise financeira de 2007-2008 como uma forma de financiamento alternativa ao crédito bancário, numa altura de grandes dificuldades neste setor e de redução significativa da concessão de financiamento pelos bancos. Nessa medida, a CMVM iniciou a discussão pública
deste tema em Portugal, tendo colhido dos stakeholders uma resposta muito positiva sobre a oportunidade
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de disponibilização de um quadro jurídico adequado para a constituição de loan funds em Portugal.
2.2 Supervisão
O exercício de supervisão, nas suas várias vertentes, seguiu as linhas de orientação estratégica basilares da
CMVM e baseou-se numa abordagem de serviço célere, rigoroso, pedagógico e preventivo, orientado para
cada um dos stakeholders e para a comunidade como um todo.
Reorganização e alterações legais
Com a reorganização da CMVM, a supervisão da negociação de instrumentos financeiros, bem como a identificação e análise de operações suspeitas de abuso de informação privilegiada ou de manipulação de mercado, passaram a estar concentradas na área de supervisão de mercados (ver organograma). Os procedimentos
de supervisão foram redefinidos tendo em vista alcançar um acréscimo de eficiência na supervisão em

Figura 1 - Articulação entre a supervisão em tempo real (T) e a análise de operações (T+K)
Ocorrência anteriormente tipificada em análise preliminar e/ou com baixa materialidade (isoladamente)
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tempo real (T) e na sua articulação com a análise de operações (T+K). Esta nova articulação encontra-se expressa na figura anterior.
A entrada em vigor, em 2018, da DMIF II e do Regulamento dos Mercados de Instrumentos Financeiros (Regulamento (UE) 600/2014, RMIF) inspirou algumas das opções feitas em matéria de reorganização funcional da
CMVM e exigiu, igualmente, a adaptação e a preparação de novos procedimentos de supervisão da negociação. Destacam-se os trabalhos preparatórios para a operacionalização do sistema de dados referenciais
(FIRDS), do novo mecanismo de reporte de transações por parte das empresas de investimento (TREM) e do
novo modelo de reporte dos dados sobre ofertas. Adicionalmente, foram desenhados novos procedimentos
de supervisão relativamente ao regime de transparência, ao regime de tick size e ao reporte das empresas
de investimento que praticam negociação algorítmica e de alta frequência. Adaptámos também os procedimentos relativos à suspensão e à interrupção da negociação e ao regime de cooperação internacional.
Supervisão de emitentes
Os procedimentos de supervisão de emitentes foram redefinidos com o objetivo de dotar a supervisão de um
acréscimo de racionalização, sistematização, consistência e rigor, numa lógica preventiva. Evidencia-se a
revisão em curso da metodologia de análise de prospetos que permitiu, desde já, transitar para um modelo
em que a revisão do prospeto é efetuada mediante o envio de comentários escritos aos requerentes. Em
simultâneo, a metodologia da aprovação de prospetos foi revista, baseando-a em critérios de materialidade,
relevância e risco, e procurando calendarizar e encurtar os prazos de aprovação, já com claros resultados
alcançados, que se pretende consolidar e melhorar quando a revisão da metodologia estiver concluída. Estas
alterações visam permitir aos emitentes conhecer e antecipar as exigências informativas indispensáveis à
aprovação do prospeto. Adicionalmente, instituímos novos procedimentos cobrindo, sobretudo, áreas temáticas correspondentes a novas exigências legais. Foi o caso, por exemplo, da supervisão do regime do abuso
de mercado, na sequência da entrada em vigor da regulamentação europeia aplicável.
Ainda em sede de emitentes, e em resposta a uma avaliação internacional da ESMA que identificou algumas
ineficiências, deu-se prioridade à reformulação da abordagem de supervisão de informação financeira de
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emitentes. Essa reformulação permitiu já executar diversas ações de supervisão a demonstrações financeiras anuais de emitentes e alterar o método de seleção, dotando-o de componentes como a aleatoriedade e a
rotatividade (além do risco). A abordagem de supervisão passou a conferir relevância acrescida às componentes materiais do reconhecimento e mensuração, bem como à dedicação quase exclusiva dos colaboradores que supervisionam a informação financeira. A supervisão de emitentes beneficiou ainda de uma redefinição de competências e do reforço da coordenação com a supervisão do mercado em tempo real.
Em 2017, foram excluídos da negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon os títulos representativos de capital social da Cimpor e da Caixa Económica Montepio Geral, não se tendo verificado novas admissões a mercado regulamentado de valores mobiliários representativos de capital. Foram registadas duas
operações de aumento de capital: uma do BCP, com um encaixe total de 1.332 milhões de euros, e outra da
REN, num valor de 133 milhões de euros.
Durante o ano registámos seis ofertas públicas de aquisição (ver Anexo II) – um número muito superior ao registado nos últimos anos – e foi também anunciada preliminarmente uma OPA sobre o Grupo Media Capital,
SGPS, S.A., que não foi ainda objeto de registo. Ocorreram também duas ofertas públicas de venda de ações
reservadas a colaboradores.
Deram entrada na CMVM três pedidos de perda de qualidade de sociedade aberta, tendo sido declarada em
dois destes pedidos (Cimpor - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. e Caixa Económica Montepio Geral) e
também relativamente a um terceiro, transitado de 2016 (Salvor - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.).
O pedido de perda de qualidade de sociedade aberta da Sumol+Compal, S.A., apresentado já no final de 2017,
transitou para 2018.
No que respeita à supervisão da governação societária dos emitentes, as sociedades de lei pessoal portuguesa com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado estão sujeitas ao dever de publicar
anualmente informação sobre as respetivas práticas de governo societário. Entre outras informações, deve
ser demonstrado o cumprimento das recomendações que a sociedade considera que adota. A não adoção
das recomendações deve ser justificada adequadamente de acordo com o princípio “cumpre ou explica”.
Este sistema foi instituído em 1999 e desde então liderado pela CMVM, autora das diversas versões do Código
de Governo das Sociedades e responsável pela monitorização do seu cumprimento. Em 2017, foi firmado com
o Instituto Português de Corporate Governance (IPCG) um acordo de transição para um modelo de autorregulação neste domínio a produzir efeitos em 2018, pelo que a vigência do Código de Governo das Sociedades da
CMVM e a respetiva monitorização cessa a partir daquela data, passando a caber ao IPCG a responsabilidade
de monitorizar o seu próprio Código. Esta nova abordagem permitirá à CMVM concentrar-se na supervisão
das regras de governação societária de natureza imperativa, reformulando a sua abordagem de supervisão.
A CMVM acompanha também o cumprimento do regime jurídico de governo societário a que os emitentes
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estão sujeitos. Durante o ano detetámos algumas situações de incumprimento que conduziram à necessidade de promoção de alterações com impacto nos modelos de governo de algumas entidades. Na maioria das
situações identificadas estava em causa a adequada composição do órgão de fiscalização ou da mesa da assembleia geral, encontrando-se prejudicado o cumprimento das exigências de independência e de incompatibilidades a que devem obedecer.
A supervisão dos órgãos de fiscalização constitui, de resto, uma prioridade identificada em 2017, e que mereceu, nesse período, uma atenção particular, determinada quer pela evidência crescente da sua importância
e contributo para a credibilização do mercado, quer por impulso de casos concretos de supervisão de emitentes e de entidades de interesse público, onde o perfil e o adequado exercício das funções dos membros
dos órgãos de fiscalização convocaram uma atenção particular.
Preparámo-nos também para assumir as novas responsabilidades na monitorização do cumprimento do
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 (Lei 62/2017), que recairam
sobre a CMVM em 2018.
Supervisão de mercados
No que respeita à supervisão da negociação de instrumentos financeiros em mercado, esta assenta num
sistema interno de alertas (SIVAM) que permite identificar situações anómalas em termos de rentabilidade,
volume negociado e características das ordens inseridas no livro de ofertas. Estes alertas são analisados
conjuntamente com as transações reportadas pelas entidades gestoras dos mercados e pelos intermediários financeiros, e ainda com a informação publicada em meios de comunicação, tendo em vista a identificação de eventuais situações de informação privilegiada não divulgada no nosso Sistema de Difusão de Informação (SDI) ou de disseminação de rumores. Comunicações de operações suspeitas dão igualmente origem
a análises de supervisão (ver Anexo II).
Em matéria de vendas curtas (short-selling), sempre que identificámos potenciais situações de risco de
abuso de mercado, solicitámos esclarecimentos às entidades short-sellers tendo em vista a clarificação da
natureza das transações e do racional inerente a essas decisões de investimento. Esta vertente de atuação
teve também o propósito de aferir eventuais incumprimentos das restrições às vendas a descoberto de ações
sem garantia de detenção dos ativos correspondentes (naked short-selling) e ao cálculo correto das posições
líquidas curtas no âmbito de atividades de gestão de fundos e carteiras ou de entidades jurídicas pertencentes a um mesmo grupo. Deliberámos por duas vezes a proibição temporária de vendas a descoberto: em
ações do BCP durante a sessão de 20 de janeiro e em ações dos CTT durante a sessão de 31 de janeiro.
Também os procedimentos de supervisão de transações de dirigentes e de ações próprias, de dívida, públi
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ca e privada, e de falhas de liquidação foram aperfeiçoados.
Na sequência da recente entrada em vigor do regime europeu harmonizado sobre recomendações de investimento, foi estabelecido um novo modelo de supervisão desta atividade que foi implementado a partir do
quarto trimestre e que pretende abranger a totalidade dos analistas, incluindo estrangeiros, até ao final de
2019. O plano de supervisão abarca, designadamente, a temática da divulgação rigorosa dos conflitos de
interesses e das eventuais transações dos analistas, bem como dar continuidade às análises aprofundadas
dos próprios relatórios em casos que o justifiquem. A reorientação da supervisão visou também acrescentar
eficácia à supervisão dos mercados e da informação financeira de emitentes, maximizando a utilização do
research para aqueles efeitos.
Ainda no âmbito da supervisão de emitentes iniciou-se um plano de supervisão, que se prolongará em 2018,
sobre alguns aspetos do novo regime do abuso de mercado como é o caso das novas regras sobre diferimento da divulgação de informação privilegiada ou das listas de insiders.
Supervisão da intermediação financeira
Na supervisão à intermediação financeira e à gestão de ativos, o foco central das ações de supervisão levadas a cabo recaiu sobre sete dimensões:
prevenção de conflitos de interesses;
cálculo adequado dos valores das unidades de participação dos fundos, incluindo a valorização de
imóveis;
imputação de encargos a organismos de investimento coletivo;
liquidação de fundos;
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
práticas de comercialização de produtos e serviços financeiros, em particular de fundos de investimento e de produtos financeiros complexos;
governo das entidades, em especial aos mecanismos de controlo interno, de reporte de informação,
de análise de idoneidade e adequação para o desempenho de funções em supervisionados.
Em 2017 estabelecemos como meta, e concluímos, todas as ações de supervisão que estavam pendentes de
conclusão em 31 de maio e tinham mais de 90 dias de pendência. Tal permitiu identificar situações de fragilidade em algumas entidades que requereram uma resposta imediata para obviar às condutas observadas
(e.g. branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, conflitos de interesses, incumprimentos de
regras de conduta). Essa atuação permitiu-nos libertar recursos de supervisão para outras prioridades (e.g.
consultoria para investimento, fundos de investimento cujos rácios demonstravam persistente não viabilidade económica ou cujas prorrogações de liquidações persistiam no tempo sem medidas concretas para
liquidar, avaliação de ativos).
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Complementarmente, foi implementado um modelo de risco consolidado gerador de indicadores para efeito
de supervisão. Este modelo de risco, entre outras possibilidades, permitirá uma monitorização periódica do
risco relativo e hierarquizado das entidades sujeitas a supervisão pela CMVM e a consequente atuação.
Num contexto em que são cada vez mais frequentes os apelos aos investidores para que coloquem as suas
poupanças em fundos com gestão passiva (que se caracterizam por encargos, geralmente, mais reduzidos),
divulgámos um estudo sobre ativismo de gestão e o seu efeito na rentabilidade dos fundos de investimento
em ações nacionais. Uma das conclusões é a utilidade de serem usados vários indicadores de ativismo de
gestão. De facto, existem fundos que negoceiam de forma ativa e realizam operações de compra e de venda
essencialmente sobre os mesmos títulos e em quantidades semelhantes, o que não altera de modo relevante a estrutura das respetivas carteiras, enquanto outros fundos negoceiam menos mas sobre títulos diferentes, o que origina maior recomposição das respetivas carteiras. Por esta razão, a atividade de supervisão
terá de considerar as várias facetas que o ativismo de gestão pode assumir.
É de destacar a supervisão presencial efetuada, pela primeira vez, à atividade de depositário, tendo sido iniciadas três ações a instituições de crédito que exercem esta atividade, com particular enfoque nas suas funções de supervisão e controlo.
Implementámos também uma Instrução sobre deveres de informação à CMVM para efeitos de intercâmbio
de informações relativas às potenciais consequências sistémicas da atividade de gestão e comercialização
de organismos de investimento alternativo decorrente de legislação europeia.
A supervisão da comercialização de produtos financeiros complexos e a aprovação do respetivo material publicitário, com particular destaque para as plataformas onde se negoceiam derivados em mercado de balcão
(OTC) que têm como subjacente criptomoedas, mereceu ainda relevo na atividade de 2017.

CAIXA 5: CMVM AVISA PARA RISCOS DE CRIPTOMOEDAS
A CMVM emitiu a 3 de novembro de 2017 um comunicado a alertar os investidores para os riscos subjacentes ao investimento em ICOs - “Ofertas Iniciais de Moeda Virtual”, no qual se adverte que os novos modelos de financiamento de projetos empresariais, de natureza digital, não se encontram, na sua maioria, abrangidos pelo enquadramento regulamentar. Tal vazio
legal implica a inexistência de proteção para os investidores, que enfrentam outros riscos, como o de perda do capital
investido, a elevada volatilidade dos preços, a possível falta de liquidez, a inexistência de documentação adequada à compreensão plena do investimento a realizar e, ainda, o potencial de fraude e/ou branqueamento de capitais envolvido nestas
ofertas. A preocupação com os riscos dos ICOs é transversal a outros supervisores europeus, que viriam a tomar também a
iniciativa de emitir alertas aos investidores nas suas jurisdições.
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A supervisão à comercialização de instrumentos financeiros foi relevante para a discussão e diagnóstico
prévio das alterações legais e regulamentares que, a partir de 2018, terão impacto na atividade das entidades sujeitas a supervisão, como sejam as novidades em matéria de product governance e de product intervention no âmbito da entrada em vigor da DMIF II, bem como as resultantes da entrada em vigor do Regulamento PRIIPs (Regulamento (UE) 1286/2014 e o Regulamento Delegado (UE) 2017/653).
Supervisão de auditores
O ano de 2017 foi o segundo ano de atividade da CMVM como autoridade nacional independente de supervisão pública de auditoria. Na supervisão aos auditores de entidades de interesse público (EIP), que é efetuada
em exclusividade pela CMVM, procedemos a um aperfeiçoamento do nosso modelo de risco, que permite selecionar com base em critérios objetivos os auditores de EIP, bem como os respetivos dossiês de auditoria,
a serem objeto de controlo de qualidade. Continuámos a dar particular atenção à análise dos serviços distintos de auditoria prestados por auditores de EIP, com vista à identificação de possíveis situações de conflitos
de interesses e dependência económica suscetíveis de comprometer a independência dos auditores. Foram
remetidas para apreciação de mérito contraordenacional as conclusões de seis ações de supervisão. Iniciámos também a supervisão do controlo de qualidade exercido pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
(OROC) sobre auditores que não sejam auditores de EIP relativo ao ciclo 2016/2017 e acompanhámos a
adoção das recomendações emitidas àquela Ordem relativas ao ciclo anterior de controlo de qualidade.
Em 2017 foram concluídas oito ações de supervisão presencial, duas das quais tinham transitado do Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria (CNSA). No que respeita às seis ações de supervisão de auditores
iniciadas pela CMVM, o período decorrido entre o início do planeamento da ação e o envio para o auditor do
relatório preliminar ascendeu, em média, a um pouco menos de quatro meses. Saliente-se que foi possível
desencadear ações de supervisão não planeadas a dois auditores relacionados com uma entidade, por alegadas irregularidades graves no exercício das respetivas funções de interesse público, tendo o relatório final
da ação de supervisão a um dos auditores sido emitido cerca de três meses após o início do planeamento da
respetiva ação, encontrando-se a outra ação ainda em curso.
Durante o ano de 2017 foi possível estabilizar, com sucesso, a aplicação das regras sobre rotação obrigatória
de auditores. Tais regras, e a respetiva imposição, que haviam merecido durante o primeiro ano da sua vigência (2016) algumas resistências dos auditores, foram, em 2017, compreendidas e incorporadas pelo mercado.
Para esta estabilização e normalização dos movimentos de rotação contribuiu a progressiva maturidade que
o mercado de auditoria tem vindo a adquirir no contexto de um novo regime jurídico, compreendendo os benefícios de um regime mais exigente em matéria de independência dos auditores e de qualidade da auditoria.
Mas contribui também para essa estabilização o esforço pedagógico, de acompanhamento e de moral suasion
que alocámos a estes temas, enquanto supervisores, com vista a promover a progressiva acomodação, pelos
auditores, das regras aplicáveis e dos valores éticos e profissionais a elas subjacentes.
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CAIXA 6: CINCO DISPENSAS DE ROTAÇÃO DE AUDITORES
Face ao disposto no n.º 6 do artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014 a CMVM está habilitada a autorizar uma extensão
do período máximo de exercício de funções do Revisor Oficial de Contas até um máximo de dois anos, caso entenda que se
verifica uma situação de excecionalidade que o justifique. De um universo de mais de 1000 Entidades de Interesse Público
(EIP) foram recebidos, em 2017, 15 pedidos de exceção às regras de rotação obrigatória, dos quais só cinco foram concedidos (três com fundamento em eminente liquidação da EIP e dois assentes em reorganizações empresariais com impacto
relevante na EIP) e oito foram indeferidos por não se encontrar demonstrada a situação de excecionalidade para a manutenção do respetivo Revisor, estando em curso no final do ano a análise dos restantes pedidos. No total dos pedidos recebidos pela CMVM em 2016 e 2017 (25 submissões), em cerca de 60% dos casos as entidades requerentes não lograram
demonstrar a excecionalidade dos fundamentos da manutenção do auditor para além do período máximo fixado na lei.

Ainda neste contexto, em 2017 a supervisão de auditoria identificou como prioritário o acompanhamento
dos órgãos de fiscalização das EIP, com vista a promover entre estes um nível elevado de responsabilização,
profissionalização e diligência no que respeita ao cumprimento dos seus deveres relativamente aos auditores e à fiscalização em geral das EIP a que se encontram obrigados. Dois anos de supervisão de auditores
foram suficientes para identificar nesta área algumas fragilidades e para a eleger como uma área prioritária
de acompanhamento pelo supervisor, estimando-se que constitua, em 2018, um domínio privilegiado de
atenção. Foi ainda aprofundada e trabalhada ao nível do CNSF a avaliação da idoneidade e adequação dos
auditores, designadamente no contexto das seguradoras e instituições financeiras.
É de destacar, ainda neste domínio, o início dos trabalhos de identificação de aspetos regulatórios da supervisão de auditoria carecidos de reponderação, com vista a uma proposta de revisão deste regime jurídico a
ser colocada em consulta pública no primeiro semestre de 2018 e onde se incluirão como pontos para reflexão, entre outros, o elenco de entidades qualificadas como EIP, os serviços distintos de auditoria e as responsabilidades do supervisor em matéria de órgãos de fiscalização.
Prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
Na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BCFT) destaca-se o resultado do exercício de avaliação de Portugal pela Financial Action Task Force/Groupe d'Action Financière
(FATF/GAFI) que culminou com a aprovação, no final de 2017, do Relatório de Avaliação Mútua que atribuiu a
classificação máxima a Portugal.
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CAIXA 7: PORTUGAL COM NOTA MÁXIMA NO COMBATE
AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
Entre setembro de 2016 e outubro de 2017, Portugal foi objeto da quarta avaliação mútua do GAFI, um organismo intergovernamental independente que elabora e promove políticas para proteger o sistema financeiro do branqueamento de capitais,
do financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (BCFT). Portugal
obteve a classificação máxima. Desde 2012, ano em que o GAFI emitiu 40 novas recomendações e reforçou de forma acentuada o nível de exigência e rigor imposto aos sistemas de prevenção e repressão do BCFT, só dois outros países europeus
- Itália e Espanha – atingiram o topo da classificação. A avaliação internacional aferiu a adequação e suficiência do enquadramento normativo BCFT e ainda as práticas de supervisão e a sua eficácia, em termos de cooperação (nacional e internacional), de identificação e gestão de riscos ou de identificação, correção e sancionamento de irregularidades das entidades
supervisionadas relacionadas com os seus deveres de prevenção e combate ao BCFT.

Ao longo do ano consolidámos as alterações em sede de BCFT que haviam sido introduzidas antes do exercício conduzido pelo FATF/GAFI, designadamente a supervisão baseada no risco de intermediários financeiros
e auditores. Foi também um ano em que se começou já a reorientar a supervisão à luz dos resultados do
exercício de avaliação e do novo enquadramento normativo. Esta reorientação estender-se-á por todo o ano
de 2018 de modo a que consigamos alterar estruturalmente a abordagem de supervisão, enforcement e cooperação no âmbito do BCFT.
O acompanhamento do cumprimento pelas entidades supervisionadas, incluindo pelos auditores, dos
deveres de prevenção do branqueamento de capitais a que estão sujeitas, resultaram em quatro comunicações ao Ministério Público de indícios da prática do crime de branqueamento de capitais ou de operações suspeitas.
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Registos de novas entidades
Em 2017, concedemos o primeiro registo de gestor de European Venture Capital Funds (EuVECA), previsto no
n.º 2 do artigo 14.º do Regulamento (UE) 345/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo aos fundos
europeus de capital de risco. Concedemos, igualmente, o registo à primeira sociedade de investimento mobiliário de fomento à economia (SIMFE) a operar em Portugal e recebemos a comunicação prévia para constituição dos dois primeiros fundos de investimento alternativos especializados, com um capital máximo a
colocar em subscrição de cerca de 180 milhões de euros.
Na área da titularização de créditos, para além das sete operações aprovadas, supervisionamos uma operação de titularização com caraterísticas inovadoras no que respeita à utilização deste instrumento no contexto dos créditos em incumprimento (NPL) de tipo hipotecário.
No que respeita aos serviços e atividades de investimento, verificaram-se diversas reestruturações da atividade dos grupos económicos nacionais em virtude das alterações decorrentes do processo de transposição
da DMIF II. Assim, ao nível nacional foram solicitados seis pedidos de registo na área da consultoria para
investimento e gestão de carteiras. Apesar de se continuarem a verificar novos pedidos de registo de Peritos
Avaliadores de Imóveis (TAI), no final do ano o número de peritos inscritos diminuiu para 1485 a nível nacional.

98

93

Novos registos de Peritos

Registos de Peritos Avaliadores

Avaliadores de Imóveis

de Imóveis suspensos

Investigação
Em 2017 concluímos 20 processos de investigação, maioritariamente relacionados com situações suspeitas
de abuso de informação privilegiada. Entre os casos de manipulação de mercado investigados merece destaque a investigação de estratégias de negociação algorítmica/alta frequência por operadores diversos
sobre um conjunto de ações. Num dos processos foi investigada uma estratégia de market making levada a
cabo sobre várias ações.
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CAIXA 8: 48 INVESTIDORES INVESTIGADOS POR SUSPEITA DE MANIPULAÇÃO
A suspeita sobre manipulação do mercado recaiu sobre 48 investidores, que foram alvo de averiguações preliminares em
2017, sendo metade de origem estrangeira e, desses, 20 eram investidores institucionais (designadamente, gestoras de
ativos e fundos). De entre os investidores particulares objeto de averiguações preliminares, quatro tinham nacionalidade
estrangeira. Atendendo à crescente internacionalização dos mercados, em mais de metade dos processos concluídos em
2017 foi necessário recorrer à cooperação internacional, quer no espaço da UE (onde se destaca a cooperação com a autoridade de supervisão do Reino Unido), quer no espaço fora da UE (com destaque para a cooperação com a autoridade de
supervisão dos EUA).

No final do ano, estavam em curso nove processos de investigação, todos eles abertos no decurso de 2017.
Alguns processos implicaram a solicitação de informação a entidades estrangeiras por via dos acordos de
cooperação internacional ou foram abertos já na segunda parte do ano, razões pelas quais ainda não foram
concluídos.
No seguimento da conclusão de processos de averiguações preliminares, e em face dos indícios de utilização de informação privilegiada identificados, efetuámos quatro comunicações ao Ministério Público (MP) a
fim de serem abertos os competentes processos criminais.
Das 53 participações ao MP efetuadas entre 2009 e 2017 apenas sete (ou 13%) foram arquivadas. Foi deduzida
acusação pelo MP em relação a 15 dessas participações, enquanto em 19 das participações o processo crime
terminou por acordo de suspensão provisória, com os arguidos (em número superior ao dos processos) a entregarem as mais-valias obtidas com as transações (valor que ascendeu a cerca de 2,5 milhões de euros em
2017) e a pagarem injunções a favor de instituições de solidariedade social e do próprio Sistema de Indemnização de Investidores (SII). Doze processos encontram-se atualmente em fase de inquérito, como se mostra
no gráfico seguinte.
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Gráfico 3 - Decisões em fase de inquérito de participações de crimes de mercado ao MP (2009 - 2017)
Número e percentagem do total
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No que se refere a intermediação financeira não autorizada, concluímos 12 processos de investigação, de
que resultou a publicação de três comunicados da CMVM (informando os investidores para a falta de habilitação das entidades visadas para o exercício de atividades de intermediação financeira), um alerta às autoridades de supervisão congéneres europeias (relacionado com a atividade desenvolvida por uma entidade
junto de investidores residentes em Portugal) e notificações para alteração/remoção de conteúdos de sites.
Trocámos ainda informação com uma autoridade de supervisão do setor financeiro (por terem sido encontrados sinais de exercício não autorizado de outros serviços financeiros) e com autoridades de supervisão
congéneres e instaurámos um processo de contraordenação pelo exercício de atividades de intermediação
sem a necessária autorização. Dois dos processos de investigação concluídos deram origem a comunicações à Unidade de Informação Financeira, atendendo aos factos apurados que indiciavam poder estar relacionados com operações suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, ou
com outros ilícitos criminais.
Convergência de supervisão
No ano de 2017, a atividade de supervisão da CMVM foi influenciada pelas orientações da ESMA visando a
convergência de métodos de supervisão em toda a União Europeia. Estas orientações, corporizadas, em
2017, no Programa de Trabalho da ESMA relativo à Convergência de Supervisão, deram origem entre nós a
diversas atividades das quais se destacam:
• A emissão e publicação no site da CMVM de um conjunto apreciável de Perguntas e Respostas rela-
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tivas quer à DMIF II, quer ao Regulamento do Abuso de Mercado. Com o mesmo propósito de clarificação dos imperativos legais, existentes ou previsíveis a breve trecho, tornámos acessíveis, através
do nosso site, as orientações e Technical Standards publicadas pela ESMA. Promovemos diversas
reuniões com membros do mercado, bem como várias apresentações públicas sobre as novas medidas contidas na DMIF II destinadas ao reforço da proteção dos investidores. Fomentámos ainda o
diálogo entre os nossos técnicos e os congéneres europeus, no âmbito de cursos de formação desenvolvidos pela ESMA, especialmente dedicados às atividades de supervisão.
• O desenvolvimento de novos programas informáticos que permitem um melhor controlo do risco e
uma mais célere e eficaz troca de informação entre reguladores, plataformas de transação e “Repositórios de Transação”. Estes novos programas seguem regras comuns de transmissão e definição
de dados, exigem avultados investimentos iniciais, mas proporcionam, para além de poupanças futuras, conhecimentos relevantes sobre transações tanto no mercado a contado como no mercado
de derivados, sendo uma imposição de legislação europeia (EMIR – Regulamento relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transação - e Regulamento do Abuso de Mercado, nomeadamente).
• A participação em exercícios de avaliação promovidos pela ESMA (peer reviews), nos quais são efetuados diagnósticos (frequentemente envolvendo ações presenciais) ao modo como cada autoridade nacional de supervisão está a desenvolver as suas atividades. Estes exercícios revelam frequentemente aspetos em que a convergência de supervisão necessita de ser intensificada ou ineficácias
de atuação, que devem ser corrigidas num intervalo de tempo bem definido. Influenciaram positivamente as recentes alterações de estrutura de funcionamento da CMVM e têm contribuído para um
aperfeiçoamento do modo como a supervisão é desenvolvida entre nós.
2.3 Apoio ao investidor
O conhecimento do comportamento do investidor individual, cujas necessidades, objetivos e ambições se

B

SUPERVISÃO
FOCADA

A ATIVIDADE DE SUPERVISÃO FOI INFLUENCIADA PELAS
ORIENTAÇÕES DA ESMA VISANDO A CONVERGÊNCIA DE MÉTODOS
NA UE E A ADOÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS INTERNACIONAIS.
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encontram em rápida e profunda transformação, constitui um instrumento da maior valia, tendo em vista a
respetiva capacitação, indispensável a um processo de tomada de decisão que se pretende consciente e
responsável. Temos dedicado especial atenção a alguns fatores (de que são exemplo a idade, a literacia, o
padrão sociodemográfico e a experiência de investimento anterior), os quais, numa era de digitalização e
rápida inovação financeira, podem influenciar a tomada de decisão.
Além disso, a informação obtida nas alegações dos investidores em processos de reclamações contra os
intermediários financeiros tem sido também objeto de análise detalhada. Visamos identificar condutas de
distribuição, promoção, comercialização e aconselhamento de instrumentos financeiros (ou de serviços de
investimento) que possam ser qualificadas como práticas inadequadas, colocando em causa a integridade,
a credibilidade e o desenvolvimento dos mercados financeiros, nomeadamente quando levadas a cabo junto
de franjas da população mais fragilizadas ou expostas a risco.
Neste contexto, temos dinamizado um conjunto de iniciativas diferenciadas de maior aproximação a investidores e a outros participantes no mercado (de que são exemplo a realização de entrevistas, por telefone e
presencialmente, a reclamantes em diversas localidades de Portugal) e um diálogo esclarecedor com operadores de mercado.
Um aspeto particularmente relevante que emerge da análise das reclamações entradas na CMVM em 2017
(um total de 1384, vide Anexo II) é o facto de 78% serem referentes à comercialização de obrigações não estruturadas e de ações. Sendo classificados como instrumentos financeiros simples (por oposição a produtos financeiros complexos), a legislação atual não exige que o intermediário financeiro que os comercializa
seja obrigado a avaliar os conhecimentos e a experiência dos seus clientes em matéria de investimentos.
Nos últimos anos de taxas de juro persistentemente muito baixas, as obrigações, e em alguns casos as
ações, têm constituído alternativa às aplicações financeiras mais tradicionais, como os depósitos a prazo,
sem que os investidores tenham efetiva noção de que ficam expostos a certos riscos, como o risco de crédito ou o risco de mercado, e de que, ao contrário dos depósitos bancários, não existe uma cobertura similar à
providenciada pelo Fundo de Garantia dos Depósitos.
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Esta evidência tem determinado uma reponderação das prioridades e dos procedimentos de supervisão, que
passa a ter de prestar especial atenção às práticas de distribuição de instrumentos não complexos que tradicionalmente não apresentavam um grau de risco elevado. Não obstante a maior recorrência de reclamações
associadas a produtos simples, a colocação de produtos de investimento cada vez mais sofisticados e menos
padronizados junto dos investidores individuais, aliada à grande complexidade de muitos desses produtos e
à diversidade dos riscos a eles associados, continuam a ser objeto do nosso acompanhamento próximo.

CAIXA 9: INVESTIDORES MENOS QUALIFICADOS
MAIS PROPENSOS A PRODUTOS MAIS COMPLEXOS
Os indivíduos que têm níveis de escolaridade mais baixos, menor literacia financeira e profissões menos qualificadas são,
entre os que participam nos mercados financeiros, os que têm maior probabilidade de investir em produtos financeiros
mais complexos, conclui-se numa análise interna que levámos a cabo sobre o perfil e o comportamento dos investidores
individuais. Estes resultados constituem motivo de preocupação para os reguladores e supervisores financeiros e confirmam que o conhecimento mais aprofundado do perfil sociodemográfico e comportamental dos investidores contribui para
melhorar o enquadramento regulatório destes produtos complexos, para a identificação de grupos de risco e para o desenvolvimento de programas de literacia financeira mais adequados.

A proteção dos investidores não é alcançada sem uma estreita monitorização do perfil e das competências
dos colaboradores dos intermediários financeiros, em particular dos que prestam serviços de consultoria
para investimento, de gestão de carteiras por conta de outrem ou que dão informações a investidores sobre
produtos financeiros e serviços de investimento.
Nesse sentido, e no quadro da implementação da nova Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros
(DMIF II), foi colocado em consulta pública um projeto de regulamento definindo os conteúdos mínimos a dominar pelos colaboradores que prestem os serviços acima referidos, estando prevista a respetiva avaliação
e certificação (ver outras novidades da DMIF II na caixa 4).
2.4 Atividade sancionatória
Durante o ano, correram na CMVM 109 processos de contraordenação e foi proferida decisão em 27 processos, nos quais foi deliberada a aplicação de 14 coimas no valor total de 357,5 mil euros. Deste montante, 265
mil euros correspondem a coimas aplicadas em processos que não foram impugnados pelos arguidos, pelo
que a decisão se tornou definitiva. Todos os processos decididos respeitaram à prática de contraordenações graves ou muito graves, com as coimas a situarem-se entre 12,5 mil euros e 50 mil euros. A totalidade
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das coimas aplicadas constitui receita do Sistema de Indemnização aos Investidores nos termos da alínea e)
do artigo 17º do Decreto-Lei 222/99, conforme sucessivamente alterado.
Apenas dois dos processos de contraordenação decididos em 2017 pela CMVM foram impugnados judicialmente para o Tribunal da Concorrência, Supervisão e Regulação. Num desses processos estava em causa a
violação do regime de conflito de interesses. No outro processo estava em causa a violação do dever de
defesa do mercado por parte de intermediário financeiro. O julgamento em primeira instância dos dois processos impugnados decorreu ainda em 2017 e foram proferidas sentenças que condenaram os arguidos. Em
ambos os processos o Tribunal confirmou a coima aplicada pela CMVM, tendo os arguidos recorrido destas
decisões. O Tribunal da Relação de Lisboa, enquanto instância de recurso, proferiu decisão em três processos confirmando as sentenças proferidas pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. Em um
processo houve recurso para o Tribunal Constitucional, não tendo o mesmo sido admitido (ver detalhe de decisões judiciais de 2017 no Anexo I).

CAIXA 10: 11 DECISÕES SOBRE CRIMES CONTRA O MERCADO
Durante o ano de 2017 foram proferidas 11 decisões judiciais em processos de crimes contra o mercado com origem em
comunicações efetuadas pela CMVM ao Ministério Público (MP) relacionadas maioritariamente com casos de abuso de informação e manipulação do mercado. Entre elas estão uma acusação sobre um caso de abuso de informação e três suspensões provisórias, duas relativas a casos de abuso de informação e uma sobre um processo de manipulação do mercado. A
decisão condenatória e a absolvição tiverem por objeto casos de informação privilegiada, enquanto o arquivamento incidiu
sobre um processo de manipulação do mercado. Finalmente, os acórdãos proferidos pelo Tribunal da Relação incidiram
sobre dois processos de abuso de informação e outros dois de manipulação do mercado. No final de 2017 encontravam-se
em curso 12 processos de crimes contra o mercado, na fase de inquérito, dois processos em fase de julgamento e dois processos a aguardar acórdão do Tribunal da Relação em resultado de recursos interpostos (ver detalhes no Anexo I).

Em 2017, correram 165 processos de contencioso extra contraordenacional junto dos Tribunais Administrativos, Tributários e Cíveis nos quais a CMVM é sujeito processual. Deste conjunto de processos, 47 foram iniciados em 2017, dos quais 40 são ações cíveis, sendo a quase totalidade das mesmas relacionadas com a resolução que se verificou em 2014 do Banco Espírito Santo, S.A..
Ainda durante o ano de 2017, foram proferidas 99 decisões em processos cíveis, todas favoráveis à CMVM,
com exceção de uma única. Vinte e quatro dessas decisões transitaram em julgado, incluindo uma que revogou a única decisão desfavorável.
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Em 2017 foram tramitados os primeiros processos contraordenacionais resultantes da supervisão de auditoria. Foram proferidas três decisões já em 2018.
No contencioso administrativo iniciámos seis processos, três relacionados com o Banco Espírito Santo,
S.A., dois de intimação para passagem de certidão e outro relacionado com a decisão de não nomeação de
auditor independente para apreciação de contrapartida em oferta pública de aquisição. Foi proferida uma
decisão final favorável à CMVM.
2.5 Formação e inovação financeira
A abordagem assumida no cumprimento da missão fundamental de proteção dos investidores assenta tam-bém num processo contínuo de formação e capacitação das diversas partes interessadas. Em 2017, foram
levadas a cabo iniciativas diferenciadas no âmbito da educação financeira (ver caixa 11), entre elas as inseridas no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF) - iniciativa conjunta da CMVM, Banco de
Portugal e Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões – que desenvolveu ações de formação
nas escolas e junto de populações mais vulneráveis.

CAIXA 11: FORMAÇÃO A PROFESSORES, PME, AUTARQUIAS E FUTEBOLISTAS
O reforço da literacia financeira em ambiente escolar, empresarial e em algumas classes profissionais consideradas de
risco foi uma das prioridades do Plano Nacional de Formação Financeira. Assim, e até 2017, concluiu-se a formação de 403
professores. Para o tecido empresarial - em particular para micro, pequenas e médias empresas -, delinearam-se formações específicas, nomeadamente através de parcerias com a Agência para a Competitividade e Inovação - duas ações em
Lisboa e Porto para 50 futuros formadores de empresários e gestores - e com o Turismo de Portugal. Celebraram-se ainda
dois protocolos, um com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e outro com a Comunidade
Intermunicipal do Tâmega e Sousa, visando a formação financeira, sobretudo de técnicos autárquicos que prestam informação e apoio aos cidadãos. Em 2017 decorreu a primeira ação, que envolveu 11 municípios e 47 juntas de freguesia, tendo
sido formados 700 técnicos autárquicos e outros cidadãos. Há ainda a assinalar o protocolo com o Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol, para reforço da capacidade de gestão financeira de profissionais com carreiras curtas e de desgaste rápido. Estiveram envolvidos nestas ações 125 atletas.

Em colaboração com outros parceiros, participámos ainda na World Investor Week 2017 (de 2 a 8 de outubro),
uma iniciativa mundial promovida pela IOSCO, orientada para a educação financeira e a proteção dos investidores. O programa procurou cobrir sobretudo os segmentos não profissionais, mas incluíu também um conjunto de iniciativas destinadas a investidores profissionais e outros especialistas de mercado.
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A nossa nova estrutura e organização passou a incorporar uma área dedicada à inovação financeira e ao desenvolvimento do mercado. Neste contexto, foi revisitado o modelo de organização e funcionamento do
Comité de Inovação Financeira (CIF), onde é promovida a reflexão interna e a partilha de informação sobre as
principais tendências observadas (ou antecipáveis) em matéria de inovação financeira e de desenvolvimento
dos mercados de capitais e dos seus possíveis impactos na proteção do investidor.
Paralelamente, e no sentido de promover o alinhamento com as melhores práticas internacionais e de possibilitar o diálogo com todas as partes interessadas, foi lançada uma área FinTech no nosso sítio na internet.
Esta área constitui um novo ponto de contacto com o mercado e é atualizada regularmente com informação
da CMVM e de organizações como a ESMA e a IOSCO.
Ainda em 2017 foi iniciada a construção de um inquérito (a ser lançado em 2018) para um melhor conhecimento do ecossistema FinTech que opera em Portugal, suas interligações e potenciais efeitos sobre a atividade
e as tendências da indústria de valores mobiliários.
A abertura e diálogo com a comunidade constitui um pressuposto evidente da política de desenvolvimento
sustentado e de promoção da integridade do setor financeiro. Num contexto de transformação financeira e
de rápida digitalização, a cooperação com a academia e com outros centros de conhecimento, nomeadamente tecnológicos, afigura-se ainda de maior importância, permitindo uma intervenção mais completa e
abrangente no domínio da formação e da literacia financeiras, e o reforço de sinergias pela partilha de conhecimento, sobretudo em matéria de inovação financeira e de evolução das novas tendências dos mercados, bem como no acompanhamento dos padrões comportamentais dos investidores.
Neste enquadramento, temos em curso um processo de celebração de protocolos com universidades e,
ainda, de realização de projetos colaborativos com benefícios para a comunidade em geral.
Em 2017, foram celebrados três protocolos com universidades - a Faculdade de Economia da Universidade
do Porto, a Porto Business School e a Universidade Católica Portuguesa (Centro Regional do Porto). Os protocolos potenciam a dinamização de iniciativas conjuntas abrangentes e de acordo com a evolução e os objetivos dos vários intervenientes. Incluem, deste modo, a realização de ofertas formativas conjuntas, a participação em seminários, colóquios e outros eventos técnico-científicos, o acesso pelos estudantes que pretendam realizar dissertações em temas relacionados com os mercados financeiros, a informação estatística
e estágios na CMVM e também a participação colaborativa em projetos específicos, nomeadamente com
componente tecnológica, de gestão de informação ou comportamental.
No âmbito da inovação, lançámos o Concurso Nacional “Inovação Financeira | CMVM” que atribui um prémio à
melhor tese de mestrado ou de doutoramento sobre inovação financeira.
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Diálogo com os agentes de mercado
A prestação de mais e melhor informação e o esclarecimento do mercado marcaram a atividade de comunicação com o exterior, num ano de preparação para alterações de relevo no panorama regulatório nacional e
europeu. Foram efetuadas várias sessões de esclarecimento e conferências, dirigidas a investidores, jornalistas, intermediários financeiros e outros agentes do mercado, sobre temas como o papel dos órgãos de
fiscalização das entidades de interesse público, o governo das sociedades, a DMIF II e seus impactos e as
novas instruções da CMVM aplicáveis aos organismos de investimento coletivo e ao capital de risco.
Em paralelo, foi instituída por nossa iniciativa uma prática de encontros regulares com os supervisionados e
com as diversas entidades representativas do mercado (Euronext, APFIPP, APB, AEM, IPCG), com o objetivo
de auscultar dificuldades, receber sugestões de melhoria, promover a agilização e simplificação dos processos e instituir uma cultura de transparência e diálogo.
O nosso sítio na internet acompanhou o processo de transposição de legislação europeia, tendo sido desenvolvidas áreas específicas para a DMIF II e para os pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em seguros (PRIIPs). Estas áreas concentram num único espaço comunicados, consultas públicas, respostas às perguntas mais frequentes e outras referências, o que facilita o
acesso e a análise de toda a documentação existente sobre estes temas.
Os focos de maior interesse revelados nas consultas dos investidores ao nosso sítio da internet incidiram
sobretudo nas comunicações feitas pelos Emitentes através do Sistema de Difusão de Informação (SDI). A
página inicial (homepage) e a de consulta ao Código dos Valores Mobiliários estão igualmente entre as dez
páginas com mais visualizações, num total de 6,3 milhões de visitas à página da CMVM no ano de 2017.
2.6 Representação internacional e cooperação institucional
A representação internacional e a cooperação institucional nacional e internacional são uma das nossas
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prioridades e constituem um elemento essencial de regulação e supervisão eficazes.
Representação e cooperação internacional
No âmbito da nossa atividade internacional, em 2017 destaca-se a participação em 59 grupos de trabalho,
em colégios de supervisão e organizações internacionais – principalmente ESMA (European Securities and
Markets Authority, que congrega as autoridades europeias congéneres da CMVM), IOSCO (International Organization of Securities Commissions, que congrega as autoridades mundiais congéneres da CMVM) e OCDE
(Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico). Para além destes, somos desde 2016
membros ativos do International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) participando em cinco dos
respetivos comités técnicos. A nossa participação no Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores
(IIMV) foi igualmente intensificada em 2017.
No âmbito da cooperação europeia, que consome a maioria dos nossos recursos alocados à representação
e cooperação, participámos ativamente nos 17 comités técnicos da ESMA. O trabalho desenvolvido nos
grupos técnicos é apresentado ao Board of Supervisors para discussão e deliberação. Por sua vez, o Management Board toma decisões estratégicas em aspetos da gestão administrativa e orçamental. A CMVM está
representada no Board of pela Presidente do Conselho de Administração, por inerência de funções, e no
Management Board, para o qual foi eleita em fevereiro de 2017. Em março de 2017, João Sousa Gião, administrador da CMVM, foi eleito presidente do Supervisory Convergence Standing Committee. Os trabalhos
deste comité visam o reforço da convergência no modo como a supervisão é efetuada pelas Autoridades
Nacionais Competentes.
No âmbito da OCDE, em adição à representação no G20/OECD Task Force on Institutional Investors and Long
Term Financing, assumimos a representação nacional no Corporate Governance Committee, do qual a Presidente da CMVM é Vice-Presidente, integrando ainda, por nomeação pessoal, o respetivo Bureau.
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Em 2017, Gabriela Figueiredo Dias foi ainda nomeada Co-Presidente do MENA/OECD Working Group on Corporate Governance.
No seio da IOSCO, na sequência das responsabilidades adquiridas a partir de 2016 na supervisão de auditoria, passámos a estar, a partir de 2017 representados no Committee 1 – Issuer Accounting, Audit and Disclosure e particularmente ativos no Comité de Proteção ao Investidor (C8), com participação em conferências e
iniciativas à margem das reuniões dos reguladores. Participámos também no Conselho de Reguladores do
MIBEL, no Colégio de Reguladores da Euronext e nos colégios de reguladores da Euribor e Eonia, liderados
pela congénere belga.
No que se refere à cooperação com entidades congéneres europeias e de países terceiros, continuámos a
efetuar e a receber dezenas de pedidos de informação e cooperação, no âmbito de investigações relacionadas com abuso de mercado, operações suspeitas, branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, com qualidade de informação e ainda para a aferição de idoneidade para efeitos de supervisão. Foram
também organizadas visitas de trabalho, com formação associada, nomeadamente a autoridades congéneres da Turquia, Angola e Rússia.
Cooperação institucional nacional
Durante o ano de 2017 assistiu-se a um aprofundamento e reforço da cooperação e do relacionamento entre
as três autoridades de supervisão financeira nacionais. A CMVM, juntamente com a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e o Banco de Portugal, empenhou-se nos trabalhos do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que introduziu novas práticas de articulação e diálogo entre os seus membros no exercício das suas funções de coordenação entre as autoridades de supervisão do sistema financeiro e funções consultivas em matéria macroprudencial.
No contexto macroprudencial, foram desenvolvidos trabalhos como os de análise de riscos para o sistema
financeiro, análises temáticas e a apreciação de medidas concretas de política macroprudencial, incluindo
medidas contracíclicas e um caso de resolução. Já no âmbito microprudencial foram concretizados contributos ao nível da elaboração de propostas de diversos atos normativos (de transposição e de iniciativa nacional) e de pareceres (vide 2.1. Regulação), bem como no âmbito da execução do Plano Nacional de Formação Financeira.
De forma inovadora, as equipas de supervisão da CMVM e do Banco de Portugal acompanharam em conjunto
e de forma totalmente articulada alguns temas de supervisão mais complexos e com riscos mais elevados
para o sistema financeiro, introduzindo assim novas práticas de coordenação ao nível da supervisão, que avaliamos de forma muito positiva para os casos concretamente acompanhados, para a estabilidade do sistema
financeiro e para o robustecimento do CNSF enquanto órgão de coordenação entre supervisores financeiros.
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O diálogo e a articulação com o Instituto de Gestão do Crédito Público (IGCP) foram igualmente intensificados em 2017, tendo sido, designadamente, agilizada e normalizada a troca de informação sobre temas relacionados com a emissão e colocação de dívida pública.
Na cooperação institucional preparámos ainda resposta a pedidos de cooperação de autoridades judiciárias
(Ministério Público e Tribunais), em pleno respeito pelos deveres de sigilo a que a CMVM se encontra vinculada, e cooperámos com o Ministério Público no âmbito de processos-crime com origem em comunicações da
CMVM relacionadas com crimes contra o mercado.
2.7 Desafios e perspetivas
A determinação em oferecer uma atuação focada, simples, eficaz e consequente continuará a guiar a CMVM.
Nessa medida, e considerando já alguns dos efeitos do processo de transformação iniciado em 2017, o balanço é positivo. Nas páginas precedentes, com o relato das atividades e contas, procurámos mostrar que
estes objetivos não se esgotam em palavras. Traduziram-se, e assim continuará a ser, em medidas concretas e palpáveis enquadradas num exercício de permanente avaliação que faremos em diálogo contínuo com
os nossos stakeholders nacionais e internacionais.
Esta é, a nosso ver, a única forma de garantir uma resposta ágil mas ponderada do regulador face aos muitos
desafios que enfrentamos num contexto de inevitável incerteza, nacional e internacional, e de algumas restrições, nomeadamente financeiras.
O processo de transformação digital e as reformas regulamentares que se seguiram à crise colocam a
gestão da informação no topo das prioridades – e dos desafios – de qualquer regulador. A quantidade de
dados sem precedente que hoje existe, e as transformações tecnológicas a que assistimos quase diariamente, com impactos já relevantes, por exemplo, em modelos de negócios da intermediação financeira, colocam responsabilidade e exigência acrescidas aos supervisores que, na posse dessa informação, a deverão
interpretar e utilizar como instrumento de supervisão e de gestão. Este desafio exige novos modelos de
gestão da informação, assentes em automatização e em soluções tecnológicas desenhadas para gerir
quantidades massivas de dados, bem como em recursos humanos particularmente qualificados nos vários
níveis da organização. Este é um caminho que já estamos a fazer, como se destaca neste relatório, mas que
exigirá meios técnicos e financeiros adicionais à CMVM.
Suprir estas necessidades no quadro de limitada autonomia de gestão financeira resultante da legislação
vigente configura dificuldades acrescidas. Estas limitações verificam-se apesar de a CMVM ser financiada
exclusivamente por receitas próprias, provenientes da cobrança de taxas de supervisão. Continuaremos,
assim, a advogar a necessidade de revisão do quadro legal de forma a atenuar tais limitações e a garantir
uma autonomia que permita uma planificação e gestão racionais.
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Uma maior simplificação, tempestividade e clareza da nossa atuação – para as quais uma melhor gestão da
informação é condição necessária, mas não suficiente – assume-se como uma segunda dimensão prioritária dos próximos anos. Nesse contexto, tencionamos continuar a simplificar processos, em particular no registo de entidades; procuraremos reduzir tempos de resposta nos diversos pedidos e atos que somos chamados a praticar; e intensificaremos o exercício de revisão da legislação, em particular o Código dos Valores Mobiliários, o Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Coletivo e o Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria, com vista a calibrá-los de acordo com níveis adequados de simplicidade e contenção.
Apostaremos também no robustecimento da supervisão em tempo real e na tempestividade da ação sancionatória; continuaremos a trabalhar com os nossos supervisionados num reforço e responsabilização das
instâncias de fiscalização das sociedades e daremos corpo a novos mecanismos de tratamento e de resposta a reclamações. Fá-lo-emos sempre num contexto de proximidade e consistência com as melhores
práticas internacionais, assegurando uma participação relevante e empenhada nos mais significativos fora
internacionais.
Tudo isto tem como objetivo último proteger e responsabilizar o mercado e os seus agentes, incluindo os
investidores, com vista ao desenvolvimento de um ambiente de investimento seguro, fiável e promotor do
crescimento económico e do bem-estar. Os reguladores não são, em si mesmo, promotores do mercado,
mas têm a obrigação, e nós assumimo-la, de promover uma infraestrutura regulatória e de supervisão eficiente, e um ambiente informado e responsável, que possa afirmar Portugal como uma jurisdição atrativa no
plano internacional. Este é o caminho para recuperarmos a confiança dos investidores e para atrairmos
mais agentes de mercado, seja na gestão de ativos e intermediários financeiros tradicionais, seja no FinTech e no investimento social e de impacto ambiental, fazendo do mercado de capitais nacional uma alternativa efetiva para o financiamento das empresas e da economia.
Gerir é lidar com restrições e incertezas. Não faltarão desenvolvimentos que condicionarão a nossa atuação
nos próximos anos, desde as consequências da negociação da saída do Reino Unido da UE, à reforma das autoridades de supervisão europeias, passando pela reforma do modelo de supervisão nacional e, incluindo,
eventos que não conseguimos ainda vislumbrar, mas que irão condicionar a nossa gestão. Esta incerteza
não reduz, contudo - ao invés, acentua e alimenta -, o nosso compromisso de serviço, capacitação e proteção dos investidores em Portugal, sempre num contexto de desenvolvimento sustentado e inclusivo do mercado financeiro e da economia nacional. ●
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ANEXO I – DECISÕES JUDICIAIS EM 2017
I.I CRIMES DE ABUSO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA E DE MANIPULAÇÃO DO MERCADO
I.I.I Despachos de acusação
Caso A - Crime de abuso de informação contra um investidor particular
O MP abriu inquérito e deduziu acusação pela prática do crime de abuso de informação contra um investidor particular,
especialmente habilitado, designadamente pelo cargo que exercia à data dos factos numa autoridade de supervisão e pela formação
académica especializada.

O processo-crime teve origem numa comunicação da CMVM, da qual resultaram indícios fortes de utilização de informação privilegiada
por um investidor, que alienou as ações detidas de uma sociedade no último dia de negociação antes de divulgação de informação
privilegiada de carácter muito negativo, permitindo ao investidor evitar uma perda significativa.

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 exercício dessas funções, estando-lhe vedada a divulgação ou utilização dessas
informações”. “O arguido estava ciente que, com os seus actos, atentava contra as regras de livre concorrência e confiança do mercado
bolsista, tendo actuado com o propósito, concretizado, de evitar um prejuízo patrimonial de […] que sabia que os títulos [da sociedade
X] sofreriam (…)”.
I.I.II Suspensões Provisórias
Foram proferidas pelo MP três decisões de suspensão provisória, que envolveram perda das mais-valias obtidas pelos arguidos e
pagamento de injunções a favor de instituições de solidariedade social. Duas suspensões provisórias foram aplicadas em sede de
inquérito e uma em fase de instrução.

Encontram-se previstos no art. 281.º do Código de Processo Penal (CPP) os pressupostos de aplicação da suspensão provisória, nomeadamente o cumprimento pelo arguido de injunções e regras de conduta, que respondam de forma suficiente às exigências de prevenção
que no caso se façam sentir. A suspensão provisória pode ser decidida para crimes com pena máxima até cinco anos (como é o caso dos
crimes contra o mercado) e decidida a requerimento do arguido ou por iniciativa do MP e sempre sujeita a acordo de ambos. Se for
decidida depois de proferida uma decisão acusatória, a suspensão provisória depende também do acordo do Juiz. O prazo máximo de
suspensão do processo é de dois anos, findo o qual o MP arquiva o processo (se forem cumpridas as injunções e normas de conduta).
Caso B - Crime de manipulação de mercado pela prática de layering and spoofing
Em 2016, a CMVM participou ao MP um caso em que existiam indícios do crime de manipulação de mercado pela prática de
layering and spoofing.
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Na fase de averiguações preliminares, a CMVM constatou que um investidor particular apresentava um padrão de negociação atípico,
nomeadamente na colocação de ordens sobre ações de uma determinada sociedade. Trata-se de um investidor que transmitiu ordens
de compra e venda de CFDs sobre ações da sociedade visada, as quais originavam na maioria das situações ofertas com iguais caraterísticas (natureza, preço e timing). A atuação deste investidor sobre CFDs teve reflexo imediato no mercado, alterando o seu regular
funcionamento.

Na fase de inquérito, o Ministério Público aceitou a suspensão provisória do processo, tendo o arguido, em cumprimento de injunção
imposta, pago montantes pecuniários que revertam numa parte para o Sistema de Indemnização aos Investidores (SII) e noutra para
uma instituição de solidariedade.

Caso C - Indícios de utilização de informação privilegiada relacionado com a aquisição de lote significativo de ações
Em 2015, a CMVM comunicou ao MP um caso de indícios de utilização de informação privilegiada relacionado com a aquisição de
lote significativo de ações – participação qualificada – da sociedade S com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado. Tratou-se da compra de ações por administradores e acionistas de controlo de sociedade estrangeira (pai e filho) que veio a
anunciar preliminarmente OPA sobre a sociedade S, aquisição realizada antes da divulgação do anúncio preliminar. A própria sociedade
oferente também adquiriu, mas residualmente, ações da referida sociedade, antes da divulgação do anúncio preliminar. As ações foram
alienadas, no âmbito de OPA concorrente, permitindo aos investidores auferir uma mais-valia efetiva superior a € 3 900 000.

O MP, na fase de inquérito, optou pela suspensão provisória do processo (pelo prazo de três meses), com os arguidos a aceitar pagar ao
Estado € 2 500 000. Os arguidos beneficiaram da suspensão provisória do processo, atendendo a que designadamente “revelam um
grau de culpa diminuto e da sua conduta não resultaram consequências gravosas”.

Caso D - Indícios de utilização de informação privilegiada por administrador de uma sociedade
Em 2014, a CMVM comunicou ao MP um caso de indícios de utilização de informação privilegiada. As averiguações preliminares
incidiram inicialmente sobre uma situação em que um administrador de uma sociedade S com ações admitidas à negociação em
mercado regulamentado tinha comprado ações no dia anterior à saída de um comunicado de informação privilegiada de carácter
positivo, as quais foram mantidas em carteira, permitindo ao investidor registar uma mais-valia potencial de mais de 14% face ao
montante investido. No âmbito das averiguações preliminares, a CMVM constatou que o investidor não transacionava com regularidade,
tendo concluído pelo carácter excecional da referida compra (foi a sua única compra nas referidas ações no espaço temporal de dois
anos).

Foi deduzida acusação pelo MP em 2015. O investidor requereu a abertura de instrução. O MP, na fase de instrução, proferiu despacho
de pronúncia e optou de seguida pela suspensão provisória do processo (antes de iniciado o debate instrutório havia sido proposta a
suspensão provisória, proposta que não foi aceite pelo arguido). O arguido teve que aceitar entregar as mais-valias obtidas com as
operações ao Estado e ao SII. Também pagou, a título de injunções, um montante pecuniário a favor de instituição de solidariedade
social. O MP interpôs recurso, tendo o Tribunal da Relação negado provimento ao recurso interposto pelo MP. O Ministério Público
promoveu o arquivamento dos autos, em 2017, uma vez que foram cumpridas as injunções impostas e uma vez decorrido o prazo da
suspensão provisória.
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I.I.III Despacho de arquivamento
Caso E - Indícios de manipulação de mercado na negociação de reduzidos lotes de ações
Em 2016, a CMVM comunicou ao MP um caso de indícios de manipulação do mercado na negociação de reduzidos lotes de ações
(v.g. uma ação) de sociedade cotada por investidor particular, com impacto no preço de fecho das ações (marcação do preço de fecho).
Na fase de averiguações preliminares verificou-se que em cinco sessões de bolsa, os negócios responsáveis pela definição do preço de
fecho resultaram de ofertas de uma ação inseridas na sequência de ordens do investidor, na fase precedente à determinação do preço de
fecho, traduzindo-se num impacto significativo no preço de fecho e demonstrando ao mesmo tempo ausência de racionalidade económica. O investidor não beneficiou da estratégia, mas alterou as normais condições da oferta e da procura. Em 2017, o MP proferiu despacho
de arquivamento, fundamentando a decisão no facto de que “afigura-se plausível que o mesmo tenha atuado sem qualquer pressuposto
fraudulento”, “não se vislumbram especiais conhecimentos do arguido em instrumentos e mercados financeiros (…) sem conhecimento
de práticas ardilosas que possibilitassem qualquer alteração das cotações”, “não se indicia que a sua atuação tenha sido determinada
para favorecer terceiros, não teve racionalidade económica apresentando ausência de vantagens para o próprio (…) teve repercussões
no mercado não pelo volume expressivo da conduta do arguido, mas pela diminuta negociação dos títulos em questão”, além de “não
haver indícios suficientes sobre a identidade do autor do ilícito criminal”.
I.I.IV Sentenças e Acórdãos
Caso F - Indícios de abuso de informação na antecedência de divulgação de informação privilegiada
Em 2015, a CMVM comunicou ao MP um caso de indícios de abuso de informação. Durante cerca de dois anos, um investidor
particular efetuou operações de compra de uma determinada ação S, sempre nas vésperas de divulgação de informação privilegiada.
Essas ações foram sempre vendidas alguns dias depois, o que permitiu a realização de mais-valias com a subida de cotação provocada
pela divulgação da informação. A análise da CMVM permitiu concluir que o investidor apenas começou a transacionar as ações S após
assumir as funções de membro do conselho de administração de uma sociedade integralmente dominada pela sociedade S. À data dos
factos, exercia, ainda, funções de assessoria da administração de S.

Foi deduzida acusação pelo MP em 2016. O investidor requereu a abertura de instrução. Foi proferida decisão instrutória, pronunciando o arguido pela prática dos crimes que lhe vinham imputados na acusação e ordenando o envio do processo para julgamento. O
Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa entendeu que “(…) em fase de instrução, não se alterou o juízo de excecionalidade no modus
operandi deste Arguido, como investidor, para o modo de aquisição de ações e, em particular a excecionalidade da exiguidade do
período de tempo que manteve os títulos na sua posse, relativamente a outros títulos igualmente por si possuídos”. No despacho de
pronúncia pode ainda ler-se que “(…) todas as transações foram efetuadas com uma tal proximidade temporal dos comunicados ao
mercado (…) que não é credível que as suas opções para operações de bolsa não se prendam com o conhecimento privilegiado do
arguido (…)”, não tendo sido “(…) abalados, nesta fase processual (…)” os indícios da prática 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.
O Tribunal condenou o arguido ao pagamento de uma pena pecuniária e declarou ainda perdidas a favor do Estado as vantagens econó-
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micas obtidas, equivalente à mais-valia, bem como na pena acessória de publicação da sentença. O arguido recorreu da sentença
condenatória.
Caso G - Indícios de crime de manipulação de mercado em face de divulgação de informação incompleta
Em 2012 a CMVM comunicou ao MP um caso em que concluiu pela existência de indícios da prática do crime de manipulação do
mercado, em face de divulgação de informação incompleta suscetível de alterar o regular funcionamento do mercado. Em abril de 2010,
foi publicado num blog de um prestigiado jornal internacional de projeção mundial, um artigo assinado por dois autores publicamente
conhecidos. O artigo continha informação negativa, diretamente relacionada com a dívida pública portuguesa, suscetível de influenciar
as decisões de investimento dos investidores e com potencial efeito sistémico em mercados de dívida de outros países, atenta a
internacionalização e a interligação dos mercados de dívida pública. Um dos autores (cidadão estrangeiro e académico) era à data dos
factos administrador de uma sociedade que detinha interesses económicos relevantes na desvalorização da dívida pública portuguesa
– e conhecia esses interesses económicos.

Na sequência de aconselhamento e gestão pela referida sociedade, em regime de subcontratação, de uma parte da carteira de um
hedge fund global, tinha sido constituída uma posição curta em Obrigações do Tesouro (OT), a qual registava uma menos-valia potencial
considerável antes da divulgação do artigo. A desvalorização da dívida pública portuguesa, com a consequente subida das yields, permitiria a obtenção de mais-valias com essa estratégia de investimento curta (cujo sucesso dependia da desvalorização da dívida soberana
portuguesa). Imediatamente após a divulgação do artigo, a posição curta começou a ser revertida, possibilitando a obtenção de
mais-valia considerável. A disseminação de informação de natureza negativa acerca de um instrumento financeiro, no qual é detida
uma posição curta, com o intuito de fazer descer o preço do mesmo e o interesse dos demais investidores e permitir a reversão da
posição detida com mais-valia, constitui um dos exemplos das tipologias clássicas de manipulação do mercado, conhecida como trash
and cash.

Em 2015, o Ministério Público deduziu acusação, tendo considerado que o arguido publicou artigos de opinião “sem divulgar os interesses que tinha no seu conteúdo, bem sabendo que desta forma poderia influenciar as decisão de compra e venda dos investidores em
dívida pública portuguesa e (…) que deveria divulgar os interesses que tinha na negociação da dívida pública de forma a elucidar os
leitores e investidores e, ainda assim, omitiu os seus interesses, não se coibindo de publicar artigos naquele teor”.

No início de 2016, o arguido requereu a abertura de instrução, tendo sido proferido despacho de não pronúncia pelo Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. O Tribunal considerou que se encontravam indiciados os factos constantes da acusação, mas que existiam
dúvidas sobre se a informação sobre a dívida soberana portuguesa divulgada através do artigo era apta a produzir as consequências
referidas na acusação. Isto, apesar de duas das testemunhas ouvidas em julgamento (com vasta experiência na matéria e elevado
prestígio), cujos depoimentos são citados para fundamentar a decisão de não pronúncia, terem atestado que era forte a probabilidade
de o artigo em causa ter influenciado o mercado, tendo em conta os seus autores, o órgão de comunicação em que foi divulgado e o
momento da referida divulgação.

O Ministério Público interpôs recurso da decisão proferida. Em 2017, o Tribunal da Relação de Lisboa proferiu acórdão, negando
provimento ao recurso e confirmando a decisão recorrida.
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Caso H - Acusação pela prática, em coautoria, do crime de manipulação do mercado, contra 3 arguidos
Num outro caso, o MP abriu inquérito e deduziu acusação pela prática, em coautoria, do crime de manipulação do mercado,
contra três arguidos. O processo-crime teve origem numa comunicação da CMVM. Ao longo de um ano, um investidor qualificado,
intermediário financeiro especializado na gestão de ativos, efetuou operações de compra de uma determinada ação S com um nível de
liquidez intermédio. As operações envolviam normalmente pequenas quantidades, com especial incidência nos leilões de fecho,
sobretudo nos últimos instantes, as quais provocavam – de forma sistemática e reiterada - impactos positivos na cotação das ações S.
As compras foram efetuadas para as carteiras de fundos de investimento que o intermediário financeiro geria por contrato. Os referidos
fundos de investimento detinham uma participação qualificada em S, participação que registava no início do ano uma menos-valia de
cerca de 50% em relação ao preço médio de aquisição. Os fundos de investimento da concorrência detinham participações em S sem
relevo, que foram diminuindo ao longo do ano.

Das averiguações preliminares resultaram indícios fortes de as compras terem sido efetuadas com o intuito de sustentação e subida do
preço de S, nomeadamente de sustentação do preço de fecho. Assim, por exemplo: instruções para que as ofertas de compra fossem
inseridas nos segundos finais do leilão de fecho; instruções para compra de pequenas quantidades de S (estratégia dificilmente
compreensível na perspetiva de um investidor profissional); definição do preço de compra em função do preço de fecho que o investidor pretendia alcançar (de acordo com os registos fonográficos: “queres pôr Z para fazer X€, não é? Sim sim… Pronto, fechou a X”);
compras de ações no leilão de fecho, nomeadamente de pequenas quantidades que poderiam ter sido adquiridas sem dificuldade
durante a sessão e que, nessa fase, teriam sido compradas a preço mais baixo.

A atuação do investidor teve um efeito positivo na cotação. Nas sessões em que comprou no leilão de fecho, o preço foi em 87% dos
casos superior ao preço médio das transações efetuadas durante a sessão. E, na maioria dos casos (61%), coincidiu mesmo com o pior
preço de compra (o preço máximo) da sessão. Também quase sempre (cerca de 84%) comprou a preço superior ao preço médio do
mercado nessas sessões.

O MP deduziu acusação. Os três arguidos requereram a abertura de instrução. Em 2014, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa
proferiu despacho de não pronúncia. Isto apesar de ter considerado que se encontravam demonstrados os factos constantes da acusação e que as transações eram reais e não fictícias.

Foi interposto recurso desta decisão pelo MP. Em 2015, o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) deu provimento ao recurso, revogando o
despacho de não pronúncia e determinando que fosse proferida outra decisão em sua substituição que pronunciasse os arguidos. O TRL
considerou que da prova indiciária produzida resulta “já verificado com elevado grau de probabilidade de se vir a verificar uma condenação pelo crime de manipulação de mercado”. No referido acórdão pode ainda ler-se que “Obviamente que não se mostra demonstrado,
com a segurança necessária a uma prova de julgamento, mas mostra-se suficientemente indiciado que a atuação dos arguidos não se
moveu dentro dos parâmetros de racionalidade económica, não compraram normalmente, como os restantes investidores, antes
adotaram uma conduta que não tinha racionalidade económica quer se afira o seu padrão pelo de investidores profissionais, quer de
retalho, como resultou indiciado perante o relatório da CMVM e explicitado pela testemunha (…) que referiu cabalmente que ordens de
compra a valores mais elevados quando existe a possibilidade de as mesmas ações serem adquiridas a valor mais baixo, faz deduzir de
acordo com as regras da experiência e da normalidade de padrões de mercado que a intenção era de influenciar o preço”.
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Em 2016, o Tribunal Criminal de Lisboa proferiu decisão, condenando dois dos arguidos (colaboradores do intermediário financeiro
especializado na gestão de ativos, um deles assumindo funções de chefia e direção) ao pagamento de quantias pecuniárias (a título de
multas penais), pela prática em coautoria de um crime de manipulação do mercado. Foram ainda condenados na pena acessória de
interdição do exercício da profissão por um prazo de um ano, bem como na pena acessória de publicação da sentença. A sentença foi
objeto de recurso, interposto por dois dos três arguidos, para o TRL. Um terceiro arguido (o trader que executou a maioria das transações) foi absolvido. O TRL proferiu, em 2017, novo acórdão a negar provimento ao recurso interposto, tendo considerado que não havia
“nenhum reparo ou alteração a fazer à imputação do crime de manipulação de mercado” praticado em coautoria pelos arguidos, na
medida em que ficou demonstrado que “os arguidos em conjugação de esforços e intentos conseguiram de forma inequívoca, através
de uma prática fraudulenta, alterar artificialmente o mercado e as suas condições sabendo que a mesma era legalmente proibida”.
Caso I - Acusação pela prática de um crime de abuso de informação por um administrador de um banco
Em 2011, o MP deduziu acusação pela prática de um crime de abuso de informação. A acusação surge na sequência de comunicação pela CMVM de transações realizadas por um investidor (à data administrador executivo de um banco) e pelo seu cônjuge, de
compra intensa de ações no dia em que foi anunciada uma proposta de operação de fusão de duas sociedades com ações admitidas à
negociação na Euronext Lisbon e de venda dessas mesmas ações nas duas sessões subsequentes à divulgação do comunicado. O
montante investido na compra foi superior a 750 000€ (com descoberto) para a obtenção de uma mais-valia relevante, apenas dois dias
depois. A compra, pelo montante envolvido, não apresentava precedentes no padrão histórico dos investidores. O banco em que o
investidor desempenhava funções de administração detinha, também à data dos factos, participação qualificada numa das sociedades
cotadas envolvidas na fusão proposta.

Os arguidos requereram abertura da instrução. Em 2014, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto proferiu despacho de pronúncia,
tendo considerado que “a acusação louva-se e estriba-se em elementos probatórios adequados e suficientes” que justificam a remessa
do processo para julgamento, o qual se veio a realizar em 2015. Durante as sessões de julgamento o arguido justificou principalmente a
realização daquelas transações pela divulgação de uma notícia numa rádio – que ouviu durante uma viagem de carro – sobre um aumento do volume transacionado em mercado nessa manhã.
O Tribunal Criminal do Porto (TCP) absolveu os arguidos, invocando na sua fundamentação o princípio in dubio pro reo: “Foi coincidência?
Não sabemos. Foi com base em informação privilegiada? Também não o sabemos. Concluindo, a acusação trouxe de facto indícios
sobre a existência de informação privilegiada. A defesa, por seu turno, trouxe contra-indícios de que a mesma não existiu. Com efeito,
a tese trazida pelo arguido não é descartável e é perfeitamente plausível. Também o é a tese trazida pela acusação. (…) a convicção
negativa da prova resultou essencialmente do princípio in dubio pro reo segundo o qual um non liquet na questão da prova deve ser
sempre valorado a favor do arguido.”

O MP interpôs recurso desta decisão, tendo o Tribunal da Relação do Porto, em 2016, concedido provimento ao mesmo e declarado a
nulidade da sentença recorrida, ordenando a substituição por outra que fizesse “reflectir de modo adequado o que o tribunal decidiu
face à prova produzida, fundamentando adequadamente as suas opções, nomeadamente no âmbito do exame critico das declarações
dos arguidos, dos depoimentos testemunhais e dos demais meios de prova (…) que se entenda adequado realizar para concluir dos
factos provados e não provados e naturalmente fazer reflectir essa fundamentação na restante fundamentação de facto e de direito e
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também no dispositivo da sentença”. E pode ainda ler-se que: “(…) torna-se claro que a sentença padece do vício da falta de fundamentação (…)”, “(…) a verdade é que o exame crítico da prova não analisa devidamente todo o substracto documental essencial a uma correcta decisão sobre a matéria de facto e não faz uma apreciação valorativa essencial (credibilizando ou descredibilizando) sobre as
declarações dos arguidos ou sobre os depoimentos testemunhais de alguns “protagonistas chave” do relato histórico dos factos em
apreço”. O Acórdão da Relação do Porto refere mesmo que o Tribunal de primeira instância deveria fazer “uma análise crítica mais
aprofundada sobre a pertinência ou consistência da tese factual da acusação que é suportada, em primeiro lugar pelos relatórios da
CMVM e, depois, pela própria acusação do Ministério Público que a ela adere.”

Ainda em 2016, o TCP proferiu nova sentença absolutória dos arguidos, mantendo, no essencial, a fundamentação da anterior decisão. Foi
interposto novo recurso pelo MP. Em 2017, o Tribunal da Relação do Porto proferiu novo acórdão a dar provimento ao recurso, decretando
a inexistência da sentença recorrida e determinando “a sua substituição por outra que colmate a insuficiência ao nível da fundamentação
no estrito respeito pelo decidido no anterior acórdão”. Pode, designadamente, ler-se no referido acórdão que, após já ter esgotado “o seu
poder jurisdicional nessa matéria”, veio o TCP alterar “indevidamente a matéria de facto”, alteração essa que anda associada à “contaminação que está notoriamente refletida ao nível da fundamentação da própria convicção” do TCP.
Caso J - Indícios de abuso de informação por colaborador de uma subsidiária de uma sociedade cotada
Um investidor, colaborador de uma subsidiária de uma sociedade S com ações admitidas à negociação na Euronext Lisbon,
comprou ações S nos dois dias anteriores à saída de um comunicado de informação privilegiada sobre a conclusão de um contrato, com
forte impacto na cotação (cerca de 15%), tendo-as vendido logo após a divulgação do comunicado, com uma mais-valia imediata de
cerca de 25% do valor investido. Apesar de se tratar de um investidor frequente em valores mobiliários, esta transação foi a única
incidente sobre as ações S. Acresce que o contrato divulgado ao mercado foi negociado e celebrado pela subsidiária em que exercia
funções. A análise efetuada permitiu concluir pela existência de fortes indícios da prática do crime de abuso de informação, razão pela
qual o caso foi participado ao MP em 2014.

Foi deduzida acusação pelo MP em 2015, tendo o investidor arguido requerido a abertura da fase de instrução. Foi proferido despacho
de pronúncia pelo Tribunal de Instrução Criminal, onde se pode ler que “resulta manifesto que não se mostra, minimamente, infirmada
a tese veiculada pela acusação que aponta para uma probabilidade razoável de o arguido vir a ser condenado.”. O processo seguiu para
julgamento.

Em 2016, o Tribunal Criminal de Lisboa absolveu o arguido, não tendo considerado provada a prática do crime de abuso de
informação. O MP recorreu da decisão. Em 2017, o TRL proferiu acórdão, negando provimento ao recurso e confirmando a decisão
recorrida.
Caso L - Indícios de abuso de informação por investidor particular especialmente habilitado
Em 2013, a CMVM participou ao MP um caso de indícios de abuso de informação no qual um investidor particular especialmente
habilitado, designadamente pelos cargos que exercia à data dos factos, comprou ações de sociedade S visada numa OPA no dia da
publicação do correspondente anúncio preliminar de OPA, antes da sua divulgação. As ações S foram alienadas na sessão subsequente
com imediata mais valia. Não constando da lista de insiders da OPA em causa, o arguido mantinha relações de proximidade com insiders
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da OPA em razão da sua atividade profissional, tratando-se da única transação sobre ações S realizada num horizonte temporal de três
anos. Em 2014, o MP deduziu acusação, tendo o arguido requerido abertura de instrução, na sequência da qual foi proferido, em 2015,
despacho de pronúncia. Em 2017, o Tribunal Criminal de Lisboa absolveu o arguido, na “ausência de verificação do pressuposto informação privilegiada, como fator determinante da aquisição de ações feita pelo arguido impõe por si só o não preenchimento pelo arguido
dos elementos objetivos do tipo de crime que lhe vem imputado”. O MP recorreu da sentença absolutória.
I.II CONTRAORDENAÇÕES
Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de 3 de novembro de 2017
O Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS) pronunciou-se, em sede de recurso de impugnação judicial, sobre
a decisão da CMVM que condenou o arguido – um intermediário financeiro - pela violação do dever de defesa do mercado previsto no
artigo 311.º, n.ºs 1 e 2, alínea a), do Código dos Valores Mobiliários (doravante CódVM), em conjugação com os artigos 398.º, alínea d), e
388.º, n.º 1, alínea a), também do CódVM.

Em síntese, ficou provado que o intermediário financeiro, ao abrigo de um contrato de fomento de mercado, através da introdução de
ofertas de compra e de venda, em condições de quantidade e preço suscetíveis de provocar o seu encontro, realizou operações imputadas à sua carteira própria tanto na compra como na venda, não tendo havido lugar a qualquer mudança da titularidade das ações objeto
desses negócios, o que colocou em risco a regularidade de funcionamento, a transparência e a credibilidade do mercado.

Considerou ainda o TCRS que a circunstância de o intermediário financeiro atuar ao abrigo de um contrato de fomento de mercado não
afasta o dever de defesa do mercado. Sustenta o TCRS que o artigo 348.º do CódVM tem de ser lido e interpretado de forma sistemática,
literal e teleologicamente convergente e coerente com o artigo 311.º, n.ºs 1 e 2, alínea a), do CódVM, já que as operações de fomento de
mercado visam apenas a criação de condições para a comercialização regular num mercado, mormente através do incremento da
liquidez de uma determinada categoria de valores mobiliários ou de instrumentos financeiros.

Mas, como indica o TCRS, a criação de condições de incremento de liquidez, não implica necessariamente a realização de negócios
consigo mesmo, podendo o incremento de liquidez ser obtido através de ordens destinadas à efetivação de negócios reais entre o
intermediário e um terceiro, justificando-se a intervenção do intermediário apenas para fomentar ou criar negócios efetivos, assumindo o risco das operações. Resulta ainda da decisão do TCRS que uma comercialização potenciada por operações fictícias, através de
uma liquidez aparente e não correspondente à realidade, é suscetível de abalar a confiança dos investidores, não sendo legalmente
admissível.

O intermediário financeiro foi condenado numa coima única no valor de 30 000 de Euros.
Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 27 de junho de 2017
O Tribunal da Relação de Lisboa pronunciou-se, em sede de recurso, sobre a sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, que condenou o recorrente – um trabalhador de um intermediário financeiro - pela violação dos deveres de assegurar aos clientes um tratamento transparente e equitativo e de dar prevalência aos interesses dos clientes, previstos, respetivamente,
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no artigo 309.º n.ºs 2 e 3 do CódVM.

Na sentença recorrida, o TCRS dera como provado que: i) o recorrente introduziu ordens de compra por conta de clientes do intermediário financeiro e ordens de venda utilizando a conta do seu cônjuge tendo por objeto turbo warrants, sem que as ordens de compra
por conta dos clientes tivessem sido precedidas de ordens ou instruções dos clientes para a realização das transações; ii) em 76
transações, o recorrente logrou garantir o cruzamento das ofertas de compra inseridas por conta dos clientes do intermediário
financeiro com a oferta de venda do market maker (pelo máximo da quantidade e pelo preço da oferta do market maker) e com as
ofertas de venda colocadas por conta do seu cônjuge, pela quantidade remanescente e pelo respetivo valor (superior ao preço
praticado pelo market maker); iii) em 25 transações, o recorrente logrou garantir o cruzamento das ofertas de compra inseridas por
conta dos clientes do intermediário financeiro com as ofertas de venda inseridas por conta do seu cônjuge. Adicionalmente, considerou-se provado que a conduta do recorrente levou a que os clientes do intermediário financeiro sofressem um prejuízo de 59 841,64
Euros.

Mantendo o decidido pelo TCRS, o TRL decidiu que o incumprimento dos deveres de assegurar aos clientes um tratamento transparente
e equitativo e de dar prevalência aos interesses dos clientes, concretizados nas transações realizadas, assumia uma elevada ilicitude e
intensa gravidade, atendendo ao número de transações, ao valor dos prejuízos causados aos clientes e dos benefícios obtidos pelo
recorrente, à inexistência de instrução prévia dos clientes e, ainda, à circunstância de o recorrente ser trabalhador de um intermediário
financeiro na área de private banking, tendo a conduta se estendido pelo período de nove meses.

O recorrente foi condenado ao pagamento de uma coima única no valor de 60 000 Euros.
I.III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sentença do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa de 26 de novembro de 2017
O Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (TACL) proferiu despacho saneador de sentença, em sede de ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos, na qual se pedia, inter alia, a condenação da CMVM a reconhecer aos Autores
e demais acionistas o direito de alienação potestativa das ações de uma sociedade visada numa OPA por eles adquiridas após a realização dessa oferta e a divulgação dos respetivos resultados.

Em causa estava a interpretação e o alcance do disposto no artigo 196.º, n.º 1, do CódVM, no sentido de saber se também os investidores
que adquiriram ações da sociedade visada após o apuramento e a divulgação dos resultados da OPA gozam do direito de alienação
potestativa consagrado naquele artigo.

Por outro lado, os Autores – diversos acionistas da sociedade visada que alegavam deter o direito de alienação potestativa de ações por
eles adquiridas posteriormente ao apuramento e divulgação de resultados da OPA – configuraram a ação como ação popular, defendendo a sua legitimidade popular com base nos artigos 2.º, n.º 1 , da Lei n.º 83/95 (Direito de participação procedimental e de ação popular),
31.º, n.º 1, alínea a) do CódVM, 2.º, n.º 1, da Lei n.º 24/96 (Lei de Defesa do Consumidor) e ainda 9.º, n.º 2, do Código de Processo dos
Tribunais Administrativos (CPTA).
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O TACL decidiu absolver a CMVM da instância, por considerar procedente a exceção dilatória de ilegitimidade ativa popular dos Autores.

Para o efeito, louvou-se no Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) proferido em 5 de maio de 2016, no âmbito do processo
cautelar instrumental da presente ação. Este Acórdão considerou que a ausência de legitimidade popular se funda no facto de não se
estar perante a defesa de quaisquer interesses difusos, seguindo o entendimento de que os interesses dos investidores não podem ser
considerados interesses difusos ou coletivos, associados a uma comunidade e à defesa de interesses gerais, exprimindo antes interesses próprios de uma classe ou de uma categoria – os investidores – e que para a tutela de interesses categoriais (dos investidores) por
via da ação popular prevista no artigo 31.º, n.º 1, do CódVM é necessário que estes configurem interesses individuais homogéneos.

Em particular, quanto ao artigo 31.º, n.º 1, do CódVM, o TCAS considerou que no caso em apreço não se está na presença de interesses
individuais homogéneos, visto que, nos termos do disposto no artigo 196.º do CódVM, os Autores “não são titulares de ações remanescentes no quadro da OPA geral (…) posto que as ações de que são titulares foram por todos adquiridas depois do termo ad quem do prazo
de vigência da oferta, dia a que se seguiu o apuramento dos respetivos resultados”.

O TCAS concluiu que, por um lado, “no que importa ao regime estabelecido no art.º 196.º CVM, os [Autores] não são titulares do direito
de alienação potestativa face ao sócio dominante” e, por outro lado, “no que concerne à ação popular regulada no art.º 31.º CVM, as
ações de que os [Autores] são titulares estão fora do quadro de transmissão de ações em mercado regulamentado resultante do probatório, o que não permite concluir pela existência de quaisquer interesses individuais homogéneos na esfera jurídica dos [investidores]
com fundamento no regime do direito de alienação potestativa consagrado no art.º 196.º CVM”.

Assim, considerou o TCAS, em termos acolhidos pelo TACL, que “falha o objeto da ação popular do artigo 31.º no tocante à defesa de
interesses individuais homogéneos por reporte ao art.º 196.º CVM”. ●

67

2017
CMVM

Relatório de Atividade e Contas

ANEXO II – QUADROS E TABELAS

Quadro 1 – Distribuição dos Colaboradores
da CMVM por Cargos e Carreiras

Quadro 2 – Distribuição dos Colaboradores da CMVM
por Nível de Habilitação Literária

N.º Colaboradores

%

Cargos Dirigentes

23

10%

Ensino Básico

Técnica

163

73%

Ensino Secundário

36

16%

Bacharelato

1,80%

3

1%

Licenciatura

53,30%

Mestrado

24,90%

Administrativa
Auxiliar
Total

225

Habilitações Literárias

%
3,60%
13,30%

Doutoramento

Fonte: CMVM

3,10%

Fonte: CMVM

Quadro 3 - Antiguidade e Idade Médias, por Género
e por Cargos e Carreiras, dos Colaboradores da CMVM
Antiguidade

Idade

Quadro 4 - Antiguidade Profissional
dos Colaboradores da CMVM
Até 2 anos

25%

Entre 2 e 5 anos

18%

Feminino

Maculino

Feminino

Maculino

Dirigente

12

13

46

50

Entre 5 e 10 anos

14%

Técnico

9

9

41

39

Entre 10 e 15 anos

6%

Administrativo

16

22

48

49

Entre 15 e 20 anos

14%

Auxiliar

14

11

53

54

Maior que 20 anos

23%

Fonte: CMVM

Fonte: CMVM

Quadro 5 – Total de Pedidos de Apoio dos Investidores
2015
Reclamações
Pedidos de Informação

2017

1712

1112

1384

5466

5335

4494

Denúncias

47

22

28

Certidões

3196

3172

3308

10421

9641

9214

Total
Fonte: CMVM
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Quadro 6 - Total de Reclamações Entradas por Entidade

Intermediários Financeiros
Emitentes
Outros

2014

2015

2016

2017

1089

1669

1091

1349

157

25

14

14

32

18

18

21

1278

1712

1123

1384

Fonte: CMVM

Quadro 7 – Reclamações Por Tipo de Instrumento Financeiro
Tipo de Instrumento Financeiro

%

Obrigações (inclui dívida subordinada e não subordinada, exceto séries comerciais)

51%

Ações

27%

Instrumentos financeiros complexos

12%

Unidades de participação de organismos de investimento coletivo e de fundos especiais de investimento

4%

Direitos de subscrição e de incorporação

1%

Fundos de pensões abertos de adesão individual

1%

Outros

5%

Fonte: CMVM

Quadro 8 – Resolução das Reclamações Concluídas Contra Intermediários Financeiros
Reclamações Concluídas por Tipo
Com resposta adequada do intermediário financeiro
Com resposta favorável ao reclamante

123

Com reembolso

61

Sem reembolso

62

Com resposta não favorável ao reclamante

343

Com resposta não adequada do intermediário financeiro

69

Fora da competência da CMVM

70

Desistência do reclamante

40

Esclarecimento pela CMVM sem necessidade de apresentação à entidade reclamada

224

Pendente de apreciação do tribunal

1

Não admitida

2

Total
Fonte: CMVM

69

466

872
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Quadro 9 - Número de Comunicações Efetuadas/Inseridas no Sítio de Internet da CMVM
2013
Factos Relevantes / Informação Privilegiada

2015

2016

2017

1331

1622

1494

1480

1434

3322

2837

2758

2395

2117

Prestação de Contas

495

502

305

492

453

Participações Qualificadas

299

476

380

247

351

Documentos de Ofertas

1063

1099

902

509

271

Total

6510

6536

5839

5123

4626

Prospetos

Outras Informações
Entidades Emitentes

2014

1154

616

216

619

582

Organismos de

Regulamentos de Gestão

366

439

245

527

474

Investimento Coletivo

Relatórios e Contas

930

1349

578

792

724

Informação Relevante

1550

1446

1350

1154

955

Total

2735

Intermediários Financeiros

4000

3850

2389

3092

Preçários

85

85

67

62

47

Total

85

85

67

62

47

Produtos Financeiros Complexos

166

258

125

99

51

Entidades

Unit-Linked

165

1142

396

532

456

Comercializadoras de PFC

Fundos de Pensões Abertos de Adesão Individual

124

398

87

81

107

-

-

2

41

14

455

1798

610

753

628

Plataformas de negociação eletrónica (1)
Total
Fonte: CMVM

Quadro 10 – Tráfego do Site da CMVM
Visualizações de página

Visualizações de página

% Total

SDI - Emitentes

1993604

31,24%

Homepage

1242925

19,48%

749555

11,75%

SDI - Fundos / Gestão de ativos
SDI - Securities issuers

492417

7,72%

SDI - Peritos avaliadores de Iimóveis

301385

4,72%

SDI - Intermediários financeiros

148889

2,33%

Resultados pesquisa

104799

1,64%

SDI - Capital de risco

67147

1,05%

Regulamentação - Código dos Valores Mobiliários

55392

0,87%

SDI - Auditores
Sub total

50880

0,80%

5206993

81,60%

6380720

100,00%

Outros
Total

Nº de utilizadores
Fonte: fGoogle Analytics

70

456144
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Quadro 11 – Consultas Públicas da CMVM (2017)
Consulta Pública n.º 1/2017
Projeto de Regulamento que procede à primeira alteração ao Regulamento da CMVM n.º 4/2015
(Documento submetido a consulta pública até ao dia 27 de março de 2017)
CMVM submete à discussão pública a possibilidade de previsão no ordenamento jurídico nacional dos fundos de créditos
(Documento submetido aauscultação pública até ao dia30 dejunho de 2017)
Consulta Pública n.º 2/2017
Projeto de alteração do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, relativo a deveres de informação
(Documento submetido a consulta pública até ao dia13 dejulho de 2017)
Consulta Pública n.º 3/2017
Projeto de Regulamento que visa definir os conteúdos mínimos a dominar pelos colaboradores de intermediários financeiros que prestam serviços de
consultoria para investimento ou dão informações a investidores sobre produtos financeiros e serviços de investimento, principais ou auxiliares
(Documento submetido a consulta pública até ao dia2 deagosto de 2017)
Consulta Pública n.º 4/2017
Projeto de alteração ao Regulamento da CMVM n.º 7/2003, de 30 de agosto, relativo a taxas
(Documento submetido a consulta pública até ao dia 08 de setembro de 2017)
Consulta Pública n.º 5/2017
Projetode Regulamento da CMVM relativo aos fundos de recuperação de créditos
(Documento submetido a consulta pública até ao dia21 de setembro de 2017)
Consulta Pública n.º 6/2017
Projeto de Regulamento relativo à prestação de informação pelas plataformas de negociação sobre ofertas relativas a instrumentos financeiros
(RTS 24 no âmbito da DMIF II)
(Documento submetido a consulta pública até ao dia 27 de novembro de 2017)
Consulta Pública n.º 7/2017
Projeto de Regulamentoda CMVM relativoà prestação de informação sobre transações em instrumentos financeiros (RTS 22 no âmbito da DMIF II)
(Documento submetido a consulta pública até ao dia 27 de novembro de 2017)
Consulta Pública n.º 8/2017
Projeto de Regulamento da CMVM relativo à prestação de informação sobre dados de referência dos instrumentos financeiros
(RTS 23 no âmbito da DMIF II)
(Documento submetido a consulta pública até ao dia 28 de novembro de 2017)
Consulta Pública n.º 9/2017
Projeto de regulamento da CMVM sobre deveres informativos e de comercialização relativos a PRIIPs
(Documento submetido a consulta pública até ao dia30 de novembro de 2017)
Consulta Pública n.º10/2017
Projeto de Regulamento da CMVMrelativo à prestação de informação sobre os dados pormenorizados relativos aos controlos de gestão das posições
pelas entidades gestoras de uma plataforma de negociação que negoceie instrumentos derivados de mercadorias
(Documento submetido a consulta pública até ao dia 27 de dezembro de 2017)
Consulta pública n.º11/2017
Projeto de Regulamento da CMVM relativo à prestação de informação pelas entidades gestoras de plataforma de negociação que negoceiem
instrumentos financeiros derivados de mercadorias ou licenças de emissão e respetivos derivados e pelos intermediários financeiros que executem
operações no mercado de balcão nesses instrumentos
(Documento submetido a consulta pública até ao dia 27 de dezembro de 2017)
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Quadro 12 - Ações de Supervisão Presenciais Realizadas
2016
Iniciadas

Concluídas

Instituições de crédito nacionais

6

2

3

6

Sucursais de instituições de crédito

-

-

1

-

Instituições financeiras de crédito

1

-

-

-

Sociedades financeiras de corretagem

-

-

-

-

Sociedades corretoras

1

-

-

-

Sociedades de consultoria para investimento

1

-

1

1

Sociedades gestoras de patrimónios

2

1

-

1

Sociedades gestoras de fundos de investimento imobiliário

1

1

-

1

Sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário

3

4

1

2

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

-

-

1

Entidades gestoras de mercado ou de sistemas

-

-

1

1

Peritos avaliadores de imóveis

-

-

1

1

17

9

8

15

Total
Fonte: CMVM

72
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Quadro 13 – MatériasAnalisadas nas Ações de Supervisão Presencial em 2017
Temas de supervisão abordados

IC

Avaliação do carácter adequado da operação

SGP

SCI

2

SGFIM

SGFII

SCR

Comerc.UL

EGMS

PAI

Total

1

Organização interna do intermediário financeiro e segregação de funções

1

3
1

1

1

4

Comercialização de instrumentos financeiros / Unit linked

3

1

Ordens de clientes

1

1

2

Categorização de clientes

2

1

3

Informação pré-contratual a investidores

2

1

3

Prevenção e gestão de conflitos de interesses

1

1

Prevenção do branqueamento de capitais

2

1

4

1

3

2

5

Salvaguarda de bens de clientes

-

Valorização de ativos

1

Outras matérias

1

1

1

1

1

1

Fonte: CMVM

Quadro 14 - Registo Operações/Aprovações Prospetos (número)

Tipo de
Operações/Prospectos

Transitados

Entrados

Registados/
/Aprovados

Recusados

Retiraram

Desistiram/
Não Lançada

Transitados
para

2016

2015

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2018

2017

OPSO

0

0

2

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

OPSA

1

0

2

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

OPVA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OPA

4

2

3

4

6

0

0

0

0

0

0

0

3

5

Sub-total de Ofertas

5

2

7

5

10

1

0

0

1

0

0

0

3

5

Legenda:
OPSO - Oferta pública de
subscrição de obrigações.
APB - Aprovação de
Prospectos Base.
OPSA - Oferta pública de
subscrição de ações.
APADM - Aprovação de
Prospectos de Admissão
(sem antecedência de
oferta pública).
OPVA - Oferta pública de

APB

0

2

5

2

3

2

0

0

1

0

0

0

1

0

APADM

0

4

4

7

3

7

0

0

0

0

0

0

1

0

AQP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

5

8

16

14

16

10

0

0

2

0

0

0

5

5

venda de ações, inclui
recolha de intenções.
OPA - Oferta pública de
aquisição.
AQP - Aquisições
potestativas.
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Fonte: CMVM
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Quadro 15 – Ofertas Públicas de Aquisição (2017)

Sociedade
Oferente

Sociedade
Visada

Tipo

Nº valores mobiliários
a adquirir

Preço (€)

Valor Previsto (€)

Valor Final (€)

Percentagem
de sucesso (%)

CaixaBank, S.A.

Banco BPI, S.A.

Oferta Pública de Aquisição geral e
obrigatória sobre as ações
representativas do capital social do
Banco BPI, S.A. 1

Até 794.035.849
ações

1,134

Até 900.436.652,77

644.522.857,27

71,58%

Chartwell
Pharmaceuticals,
LLC

Cipan-Comp.
Industrial
Produtora
Antibióticos, S.A.

Oferta Pública de Aquisição, parcial
e voluntária, de um máximo de
2.000.000 de ações ordinárias
representativas de cerca de 8,18%
do capital social da CIPAN Companhia Industrial Produtora
Antibióticos, S.A.

Até 2.000.000 ações

0,45

Até 900.000

n.a.

n.a.

Lusosuan, SGPS,
Unipessoal, Lda.

Cipan-Comp.
Industrial
Produtora
Antibióticos, S.A.

Oferta Pública de Aquisição geral e
obrigatória do capital social da
Cipan - Companhia Industrial
Produtora de Antibióticos, S.A.

Até 3.577.362 ações 1

0,16

Até 572.377,92

63.656,48

11,12%

Investeder,
SDC –
Investimentos, Lda. Investimentos,
SGPS, S.A.

Oferta Pública de Aquisição geral e
voluntária sobre as ações
representativas do capital social da
SDC Investimentos, SGPS, S.A.

Até 160.000.000 ações 3

0,027

Até 4.320.000

2.513.027,48 4

73,64% 5

EDP Energias de
Portugal, S.A.

EDP Renováveis,
S.A.

Oferta Pública de Aquisição geral e
voluntária sobre as ações
representativas do capital social da
EDP Renováveis, S.A.

Até 196.024.306 ações

6,75

Até 1.323.164.065,5

296.375.733

22,40%

Montepio Geral
Associação
Mutualista

Fundo de
Participação da
Caixa Económica
Montepio Geral

Oferta Pública de Aquisição geral e
voluntária sobre as unidades de
participação representativas do
Fundo de Participação da Caixa
Económica Montepio Geral

Até 58.275.362 unidades
de participação 7

1

Até 58.275.362

44.209.580 8

88,16% 9

Oferta Pública de Aquisição geral e
obrigatória do capital social da
Grupo Media Capital, SGPS, S.A.

Até 4.485.573 ações 10

Por determinar

Por determinar

n.a.

n.a.

MEO - Serviços de
Grupo Media
Telecomunicações e Capital, SGPS,
Multimédia, S.A.
S.A.

Fonte: CMVM.
Legenda:
1
Anunciada preliminarmente como voluntária em 18 de Abril de 2016, convertida em obrigatória em 21 de
setembro de 2016 e registada em 16 de janeiro de 2017.
2
De acordo com o anúncio preliminar divulgado, sendo representativas de 14,63% do capital social da
sociedade visada e correspondentes direitos de voto.
3
De acordo com o anúncio preliminar divulgado, decompondo-se em 159.994.482 ações ordinárias e
5.518 ações preferenciais sem voto.
4
Foram apenas consideradas as ações adquiridas na liquidação da oferta através do serviço de
centralização de bolsa. Adicionalmente foram adquiridas pelo oferente, em bolsa durante o prazo da
oferta, 24.744.650 ações, correspondentes a 15,47% do capital social da visada.
5
Inclui as ações adquiridas em bolsa durante o prazo da oferta, totalizando 24.744.650 ações,
correspondentes a 15,47% do capital social da visada.

74

6

De acordo com o anúncio preliminar divulgado, sendo representativas de 22,47% do capital social da
sociedade visada e correspondentes direitos de voto.
7
Correspondentes a 14,57% do número total de unidades de participação.
8
Foram apenas consideradas as unidades de participação adquiridas na liquidação da oferta através do
serviço de centralização de bolsa. Adicionalmente foram adquiridas pelo oferente, em bolsa desde a
publicação do prospeto e durante o prazo da oferta, 7.168.774 unidades de participação,
correspondentes a 1,79% da totalidade das unidades de participação.
9
Inclui as unidades de participação adquiridas em bolsa desde a publicação do prospeto e durante o
prazo da oferta, correspondentes a 7.168.774 unidades de participação, correspondentes a 1,79% da
totalidade das unidades de participação.
10
De acordo com o anúncio preliminar divulgado, sendo representativas de 5,31% do capital social da
sociedade visada e correspondentes direitos de voto.
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Quadro 16 - Ofertas Públicas de Venda em 2017
Unidade: Euro

Entidade Oferente

Sociedade

Período da Oferta

Valor Final

PARPÚBLICA – Participações Públicas
(SGPS) S.A.

TAP - Transportes Aéreos
Portugueses, SGPS, S.A.

de 10 de abril a 10 de maio

778 500

AdP – Águas de Portugal SGPS, S.A.

Empresa Geral do Fomento, S.A.

de 17 de julho a 4 de agosto

18 064,8

Total

Empresa Geral do Fomento, S.A.

de 17 de julho a 4 de agosto

796564,8

Fonte: CMVM

Quadro 17 – Aprovações de Prospetos de Admissão à Negociação

Emitente

Valor Mobiliário

Operação

Créditos Subjacentes

Cedente

Montante total
admitido à negociação

Montante total
da emissão

Tagus – Sociedade
de Titularização
de Créditos, S.A

Obrigações
Titularizadas

Titularização de
Créditos - Aqua
Finance nº 4

Contratos de mútuo, contratos de
locação financeira, contratos de ALD e
contratos de aluguer operacional de
automóveis, de veículos pesados ou de
equipamentos industriais ou agrícolas

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

€ 155.000.000
(€ 140.000.000 Class A e
€ 15.000.000 Class B)

€ 200.227.101,71

Tagus – Sociedade
de Titularização
de Créditos, S.A

Obrigações
Titularizadas

Titularização de
Créditos - Volta V
Electricity
Receivables
Securitisation
Notes

Ajustamentos tarifários positivos
referentes a custos de medidas de
política energética respeitantes a
sobrecustos de produção de energia
em regime especial, determinados para
2017, incluindo os ajustamentos dos
dois anos anteriores (2015 e 2016)

EDP Serviço
Universal, S.A.

€ 600.000.000

€ 601.647.000

Sagres – Sociedade
de Titularização
de Créditos, S.A.

Obrigações
Titularizadas

Titularização de
Créditos - Ulisses
Finance nº 1

Empréstimos, sob a forma de contrato
de mútuos, contraídos por
consumidores

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

€134.100.000
(€120.100.000 Class A
€7.000.000 Class B
€7.100.000 Class C)

€ 144.800.000

Fonte: CMVM
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Quadro 18– Aprovações de Prospetos de Base

Emitente

Banco BPI S.A.

Banco Santander
Totta, S.A.

Programa de Emissão

Valor Mobiliário

Ativos

Adendas

Programa de emissão no valor
de €7.000.000.000

Obrigações Hipotecárias

Créditos hipotecários

1

Programa de emissão no valor global
de €2.000.000.000

Obrigações sobre o Sector
Público

Créditos sobre
o sector público

0

Programa de emissão até ao
montante de €12.500.000.000

Obrigações Hipotecárias

Créditos hipotecários

3

Fonte: CMVM

Quadro 19 – Aprovação de Peças Publicitárias no Âmbito de Ofertas

2013

2014

2015

2016

2017

7

6

9

8

5

Ofertas com prospetos aprovados pela CMVM

88

59

64

57

64

Ofertas com passaporte do prospeto

14

4

0

0

0

Ofertas a trabalhadores

Fonte: CMVM

Quadro 20 – Registo de Peritos Avaliadores de Imóveis

Peritos Avaliadores de

Registos

Suspensos (*)

Cancelados

Imóveis Registados no Ano

31/12/2017

Pessoas Singulares

81

84

24

1321

Pessoas Coletivas

17

8

3

185

Total

98

92

27

1506

Fonte: CMVM
*corresponde à diferença entre suspensões e levantamento de suspensões.
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Quadro 21 – Indicadores Operacionais de Supervisão dos Mercados (2017)

Indicadores operacionais 2017
1. Ocorrências inseridas no registo diário
1.1. Por tipo de origem

435
100,0%

272

62,5%

Variação persistente e significativa do preço

53

12,2%

Rumor ou notícia

38

8,7%

Outras situações (v.g. acréscimos de liquidez, características das ofertas, etc.)

72

16,6%

2. Análises preliminares (supervisão em tempo real)

58

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

43

3.1. Por tipo de suspeita

43

100,0%

Abuso de informação privilegiada

17

39,5%

Manipulação de mercado

26

60,5%

43

100,0%

Arquivamento

29

67,4%

Processo de averiguações preliminares

12

27,9%

Processo de contraordenação

1

2,3%

Notificação

1

2,3%

3.2. Por tipo de conclusão

4. Comunicações de operações suspeitas
4.1. Por tipo de origem

51
51

100,0%

Intermediários financeiros nacionais

28

54,9%

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

12

23,5%

Investidores particulares

9

17,6%

Entidades gestoras de mercados

2

3,9%

51

100,0%

Abuso de informação privilegiada

18

35,3%

Manipulação de mercado

33

64,7%

4.2. Por tipo de suspeita associada

5. Comunicados sobre posições líquidas curtas

872

5.1. Entidades short-sellers

59

5.2. Emitentes visados

15

Fonte: CMVM

Pesos

435

Variação pontual e significativa do preço
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Quadro 22 – Processos de Contraordenação em 2017

Na CMVM

Total

MER

GCP

QOI

DPQ

PIP

IFnA

IF

AUD

PAI

Processos transitados de anos anteriores

99

21

20

19

5

0

9

21

4

0

Processos iniciados em 2017

42

2

10

4

6

0

2

9

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

23

30

23

11

0

11

30

12

1

5

2

1

0

0

0

2

0

0

0

27

5

4

8

5

0

3

2

0

0

Processos em curso a 31/12/2017

109

16

26

14

6

0

6

28

12

1

Total

141

23

31

22

11

0

11

30

12

1

Processos objeto de decisão final

6

4

0

0

0

0

0

2

0

0

Processos a decorrer a 31/12/2017

5

1

2

1

0

0

0

1

0

0

Total

11

5

2

1

0

0

0

3

0

0

Processos objeto de junção em 2017
Total
Processos investigados e não instaurados
Processos decididos

Nos Tribunais

Legenda: MER - Integridade e Equidade do Mercado, GCP - Gestão Coletiva de Poupanças, QOI - Qualidade e Oportunidade de Informação,
DPQ - Divulgação de Participações Qualificadas, PIP - Prestação de Informação Periódica, IFnA - Intermediação Financeira não Autorizada, IF - Intermediação Financeira,
AUD - Auditor, PAI - Peritos Avaliadores de Imóveis.
Fonte: CMVM

Quadro 23 – Contencioso Extra Contraordenacioal 2017

Contencioso

Contencioso

Contencioso

Administrativo

Tributário

Cível

(1)

Processos em curso em 01/01/2017

(2)

Processos iniciados

(3)

Processos em curso durante 2017 (1)+(2)

(4) Processos findos
(5)

Processos em curso em 31/12/2017 (3)-(4)

Fonte: CMVM
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Total

17

7

121

145

6

1

40

47

23

8

161

192

1

2

24

27

22

6

137

165
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Quadro 24 – Presença da CMVM em Grupos Internacionais

ESMA - European Securities and Markets Authority

EUROPEAN COMMISSION

Committee on Economic and Market Analysis (CEMA)

AURC - Audit Regulatory Committee

Commodity Derivatives Task Force (CDTF)

Company Law Expert Group

Corporate Finance Standing Committee (CFSC)

Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB)

CFSC / Corporate Governance Working Group

CEAOB - Inspections

CFSC / Operational Working Group - OWG (Prospectuses)

CEAOB - Enforcement

CFSC / Operational Working Group - OWG (Transparency)

CEAOB - Market Monitoring

CFSC / Task Force on the new Prospectus Regulation

CEAOB - College KPMG

Corporate Reporting Standing Committee - ESMA-FIN

CEAOB - College Deloitte

CRA Technical Committee

IFIAR - International Forum of Independent Audit Regulators

European Enforcement Coordination Mechanism

Plenary

Financial Innovation Standing Committee (FISC)

Work group - Enforcement

IFRS - PG

IIMV - Ibero-American Institute of Securities Markets Commissions

Investment Management Standing Committee

Members Committee

IMSC / Operational Working Group - OWG

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

Investor Protection & Intermediaries Standing Committee (IPISC)

Corporate Governance Committee

IT Management & Governance (ITMG)

G20/OECA Task Force on Institutional Investors and Long-term Financing

Market Data Standing Committee (MDSC)

European Corporate Governance Codes Network

MDSC/EMIR implementation Task Force*

Mediterranean Partnership

MDSC/MIFIR implementation Task Force*

Mediterranean Partnership

Market Integrity Standing Committee (MISC)

Financial Action Task Force FAFT (GAFI)

MISC - Task Force

Branqueamento de Capitais

Post-Trading Standing Committee (PTSC)

EURONEXT - College of Regulators

Secondary Markets Standing Committee (SMSC)

Presidentes' Committee

Supervisory Convergence Standing Committee (SCSC)

Steering Committee

Supervisory Convergence Standing Committee - Enforcement Workstream

WP3 - Working Party 3

Supervisory Coordination Network (SCN)

WP7 - Working Party 7

Takeovers Bids Network

Colégio LCH

IOSCO - International Organization of Securities Commissions

MIBEL - College of Regulators

Assessment Committee

President's Committee

CER - Committee on Emerging Risks

Technical Committee

European Regional Committee

EURIBOR College

MMoU Monitoring Group
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
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ANEXO III - INFORMAÇÃO FINANCEIRA PRINCIPAIS MAPAS
As Demonstrações Financeiras, bem como o Relatório e Parecer da Comissão de Fiscalização e Relatório
de Auditoria, podem ser consultados no sítio da CMVM em www.cmvm.pt.

Quadro 1 - Balanço Individual em 31 de dezembro de 2017
Rubricas
Ativo
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Outros investimentos financeiros
Diferimentos
Ativo corrente
Clientes
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros instrumentos financeiros de curto prazo
Caixa e depósitos bancários

Notas

31/12/2016

3.1.1/8
3.1.2/7
3.1.3/6/13
3.1.5/13

22532433,22
1384446,79
13142536,25
3246,15
37062662,41

23 329 117,17
1067570,97
13124757,32
8166,94
37529612,40

3.1.5/13
3.1.5/13
3.1.5/13
3.1.5/13
3.1.5/4/13
3.1.5/4/13

2196356,19
1498,02
2105362,35
632658,88
0,00
18331174,32
23267049,76
60329712,17

668898,97
0,00
1435658,50
540955,29
17150000,00
1054232,47
20849745,23
58379357,63

13/14
13/14
13/14
3.1.1/3.3/8/13/14

281982,47
54529427,00
454895,22
12800,23
700593,00

281982,47
54529427,00
1808982,56
0,00
221656,00

2.2/3.1.8/3.3/5/13/14/15
3.1.1/8/13/14

694518,00
6075,00

221656,00
0,00

5/13/14

1424725,67
57404423,59

-1354087,34
55487960,69

3.1.7/11

13454,00

12418,00

3.1.5/13
3.1.5/13
3.1.5/13

26572,77
569643,80
2315618,01
2925288,58

146136,87
579305,36
2153536,71
2891396,94

60329712,17

58379357,63

Total do ativo
Capital Próprio e Passivo
Capital próprio
Património
Outras reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações no capital próprio
Outros Resultados Abrangentes
Doações obtidas
Resultado líquido do período
Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outras contas a pagar
Total do passivo
Total do capital próprio e passivo
Unidade monetária (EUR)
Fonte: CMVM
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Quadro 2 - Demonstração Individual de Resultados em 31 de dezembro de 2017
Rendimentos e Gastos

Notas

2016

3.1.10/10

22682512,11

18189288,58

17.1

-1150820,56

-1177596,00

9/17.2

-2997186,68

-2790220,59

3.1.8/5/15

-15107401,26

-13682947,38

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

3.1.5/3.3/13

-59825,81

-22022,48

Provisões (aumentos/reduções)

3.1.7/3.3/11

-1036,00

60214,00

3.1.3/3.3/6/8/13

-196034,99

120,97

10/13/17.3

525331,59

398972,45

3.1.4/3.3/12/13/17.4

-792533,52

-846074,15

2903004,88

129735,40

-1478279,21

-1483822,74

1424725,67

-1354087,34

0,00

0,00

Resultado antes de impostos

1424725,67

-1354087,34

Resultado líquido do período

1424725,67

-1354087,34

Taxas, multas e outras penalidades
Transferências
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal

Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos
Outros gastos

Resultado antes de deprec., gastos de financ. e impostos

Gastos/reversões de deprec. e de amortizações

3.1.1/3.1.2/7/8

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

Juros e gastos similares suportados

Unidade monetária (EUR)
Fonte: CMVM
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Quadro 3 - Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2017
Notas

Datas
2017

2016

3.1.10/10/13

20879034,16

18099423,19

13/17

-3720311,03

-3363891,44

3.1.8/15

-14583814,77

-12983482,69

2574908,36

1752049,06

12

-13042,51

-42634,96

13/17.3/17.4

-1297514,66

-1342309,80

1264351,19

367104,30

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Receitas cobradas
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações

Pagamentos/Recebimentos do imposto sobre o rendimento
Outros rendimentos / pagamentos
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis

3.1.1/8

-459483,29

-100504,40

Ativos intangíveis

3.1.2/7

-718814,56

-297713,57

Investimentos financeiros

3.1.3/6

-13117081,49

0,00

-14295379,34

-398217,97

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis

3.1.1/8

5800,00

0,00

Investimentos financeiros

3.1.3/6

13100000,00

10300000,00

10/13

52170,00

170539,78

13157970,00

10470539,78

Fluxo de caixa das atividades de investimento (2)

-1137409,34

10072321,81

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

126941,85

10439426,11

Juros e rendimentos similares

Caixa e seus equivalentes no início do período

4

18204232,47

7764806,36

Caixa e seus equivalentes no fim do período

4

18331174,32

18204232,47

Unidade monetária (EUR)
Fonte: CMVM
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Quadro 4 – Demonstração Individual das Alterações do Capital Próprio em 31 de dezembro de 2017
Nota

Posição a 1 de janeiro de 2016

(1)

Capital

Reserva para
equilíbrio
financeiro

Reserva para
Outras
riscos de
variações no
atividade capital próprio

Resultados
transitados

Resultado
líquido
do periodo

Total de
Capital
Próprio

281982,47

24449123,00

30080304,00

1242170,00

2529033,30

-720050,74

57862562,03

-1108944,00

1108944,00
-720050,74

720050,74

0,00

-720050,74

720050,74

0,00

Aplicação de resultados
Ajustamentos em reservas

2.2/3.3/5/14

Transferência de resultados do período para resultados transitados

5/14
(2)

0,00

-1108944,00

1108944,00

0,00

0,00

Alterações no período
Excedentes de revalorização

0,00

Outras alterações reconhecidas no capital próprio

2.2/3.1.8/5/14/15

(3)

Resultado Líquido do período

Posição a 31 de dezembro de 2016

-1020514,00

0,00

0,00

0,00

-1020514,00

-1020514,00

0,00

(4)

(5)=(1)+(2)+(3)+(4)

281982,47

23340179,00

31189248,00

-8549890,00

8549890,00

221656,00

1808982,56

0,00

-1020514,00

-1354087,34

-1354087,34

-1354087,34

55487960,69

Aplicação de resultados
Ajustamentos em reservas

2.2/3.3/5/14

Transferência de resultados do período para resultados transitados

0,00

5/14

Transferência de diferenças de conversão para resultados transitados

-1354087,34

1354087,34

3.3/5/14
(6)

0,00
0,00

0,00

-8549890,00

8549890,00

0,00

-1354087,34

1354087,34

0,00

Alterações no período
Doações obtidas

3.1.1/8/13/14

Excedentes de revalorização
Outras alterações reconhecidas no capital próprio (ORA)
(7)

Resultado Líquido do período

Posição a 31 de dezembro de 2017
Unidade monetária (EUR)
Fonte: CMVM
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6075,00

6075,00

3.1.1/8/13/14

12800,23

12800,23

2.2/3.1.8/5/14/15

472862,00

472862,00

0,00

0,00

0,00

491737,23

0,00

(8)

(9)=(5)+(6)+(7)+(8)

281982,47

14790289,00

39739138,00

713393,23

454895,22

0,00

491737,23

1424725,67

1424725,67

1424725,67

57404423,59

