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GLOSSÁRIO
SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DA RECLAMAÇÃO  
QUANTO À CONCLUSÃO DO TRATAMENTO PELA CMVM

(a) RECLAMAÇÃO EM QUE A ENTIDADE RECLAMADA
 ATENDEU À PRETENSÃO DO RECLAMANTE   

 A entidade reclamada atendeu às razões do reclamante (e da CMVM) com 
ou sem reembolso.

(b) RECLAMAÇÃO COM CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL
 AO RECLAMANTE 

 A CMVM entendeu não assistir razão ao reclamante.

(c) RECLAMAÇÃO EM QUE A ENTIDADE RECLAMADA 
 NÃO ATENDEU À PRETENSÃO DO RECLAMANTE 

 A CMVM concluiu existirem elementos no sentido de fundamentar a  
posição do reclamante, mas a entidade reclamada não atendeu à sua 
pretensão, nem apresentou elementos que, na ótica da CMVM, permi-
tam contrariar o fundamento da reclamação apresentada. Inclui também  
reclamações em que a entidade reclamada não disponibilizou elemen-
tos que permitissem aferir da regularidade – ou irregularidade – da sua  
atuação, não tendo, desta forma, sido possível concluir sobre a preten-
são do reclamante.

(d) RECLAMAÇÃO NÃO ADMITIDA

 Falta de elementos essenciais para a sua análise ou cujo objeto não se 
enquadrava nas competências legalmente atribuídas à CMVM. l

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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SUMÁRIO
EXECUTIVO1.
N

um ano marcado pela emergência da pandemia por Covid-19, a CMVM 
recebeu 422 reclamações dos investidores, mais 5% do que no ano an-
terior. Ainda assim, o número de reclamações recebidas em 2020 re-
presenta um decréscimo de cerca de 50% face à média dos últimos 10 
anos,	o	que	se	 justifica	pela	alteração	regulamentar	do	procedimen-

to para a apresentação de reclamações, pela saída dos fundos de pensões e unit 
linked da esfera de competências da CMVM e pelo facto de se terem concluído, em 
anos anteriores, situações envolvendo entidades alvo de medidas de resolução, 
caso do Banco Espírito Santo, SA (BES) e Banif – Banco Internacional do Funchal, 
S.A. (Banif). O universo de entidades objeto de reclamação aumentou para 41, face 
às 36 entidades em 2019. 

O	aumento	mais	significativo	no	número	de	reclamações	observou-se	entre	abril	
e junho de 2020. Além da elevada volatilidade que vigorou nos mercados a partir 
de março, dada a incerteza quanto à duração, profundidade da crise pandémica e 
dos	seus	impactos	na	economia	e	nos	mercados	financeiros,	a	obrigatoriedade	de	
permanência dos investidores nas suas residências provocou um aumento da uti-
lização de canais digitais para a realização de investimentos. Assim, registou-se 
um crescimento do número de reclamações relativas à execução de ordens em 
mercado regulamentado e, em particular, sobre falhas técnicas dos canais online 
dos	 intermediários	financeiros.	A	qualidade	da	 informação	prestada	aos	 investi-
dores, que nos últimos anos tinha vindo a perder alguma preponderância, registou 
em 2020 um aumento de oito pontos percentuais, passando a representar 22% do 
total de reclamações recebidas, com destaque para a incidência de reclamações 
sobre a prestação de informação pré-contratual relativa à comercialização de or-
ganismos de investimento coletivo.

Em 2020, a CMVM concluiu 388 processos de reclamação, o que representa uma 
descida de 66% face ao ano de 2019, que fora marcado pela conclusão de 682 pro-
cessos de reclamações apresentados contra o Banif. Em cerca de 60% do total de 
reclamações concluídas em 2020, a CMVM considerou não existirem elementos para 
fundamentar a posição dos reclamantes, no âmbito da prestação de serviços e ati-
vidades	de	investimento	em	instrumentos	financeiros	e/ou	dos	respetivos	serviços	

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


6

RELATÓRIO SOBRE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DE INFORMAÇÃO | 2020

Voltar ao índice cmvm.pt

auxiliares. Em 24% das reclamações, a entidade reclamada atendeu à pretensão 
do reclamante, o que representa um acréscimo de quatro pontos percentuais face 
ao ano anterior. Apenas em 3% das reclamações a pretensão do reclamante não foi 
atendida,	tendo,	no	entanto,	a	CMVM	considerado	essa	pretensão	justificada.

Do total de 10 reclamações concluídas em que a entidade reclamada não aten-
deu à pretensão do reclamante, a grande maioria é referente à Orey Financial - 
Instituição Financeira de Crédito, SA (“Orey Financial IFIC”), entidade sobre a qual 
o Banco Central Europeu emitiu em janeiro de 2020 uma decisão de revogação da 
autorização	para	o	exercício	da	atividade	de	instituição	financeira	de	crédito,	o	que	
implicou a sua dissolução e a entrada em liquidação.

O número de pedidos de informação registou um ligeiro decréscimo de 2% para 
2.370 em 2020. Ao contrário das reclamações, os pedidos de informação dos in-
vestidores	não	se	intensificaram	no	segundo	trimestre,	meses	em	que,	por	norma,	
se regista um aumento das solicitações devido à necessidade do preenchimento 
da declaração anual de imposto sobre o rendimento. 

No capítulo 5, entre os assuntos com maior relevância para os investidores, des-
taque para as orientações divulgadas pela CMVM na sequência da pandemia e dos 
riscos acrescidos de situações de fraude ou de entidades não autorizadas para o 
exercício	da	atividade	de	 intermediação	financeira	em	Portugal.	Os	 investidores	
são também alertados nesta parte do relatório para as regras de comissionamento 
por	parte	dos	intermediários	financeiros	e	para	os	deveres	de	prestação	de	infor-
mação que sobre estes impendem na sua relação com os clientes, nomeadamente 
em relação à comunicação de alterações nos preçários. 
  
A CMVM chama ainda a atenção para o facto de os investidores deverem acionar os 
meios	alternativos	que	os	intermediários	financeiros	disponibilizam,	sempre	que	
alguma falha técnica de sistema impeça que o investidor possa submeter ao mer-
cado	as	suas	ordens	de	compra	e	venda	de	 instrumentos	financeiros.	São	ainda	
apresentados esclarecimentos sobre os deveres que impendem sobre os interme-
diários	financeiros	quando	esteja	em	causa	a	comercialização	de	pacotes	de	pro-
dutos de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em se-
guros (PRIIPs), nomeadamente o dever de entrega ao potencial investidor, antes 
da sua subscrição, do documento de informação fundamental (DIF) do PRIIP onde 
são fornecidas as informações essenciais para que se compreendam as principais 
características do produto, os riscos, retornos associados e os custos envolvidos. 

Entre outros temas focados está o impacto do Brexit, o acionamento do Sistema 
de Indemnização aos Investidores motivado pela Orey Financial IFIC e o reforço da 
informação prestada aos investidores no website da CMVM ao longo de 2020. l

1. SUMÁRIO 
EXECUTIVO

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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PROCEDIMENTOS
NA ANÁLISE E TRATAMENTO
DE RECLAMAÇÕES2.
T

endo	em	vista	uma	resposta	mais	eficiente	e	eficaz	aos	investidores,	em	
2019 foi reformulado o processo através do qual a CMVM assegura o tra-
tamento de reclamações e a resposta a pedidos de informação de inves-
tidores	não	profissionais,	relativamente	a	operações	ou	entidades	sujei-
tas à sua supervisão ou relacionadas com os mercados de instrumentos 

financeiros	em	geral.

A	alteração	efetuada	em	2019,	com	a	introdução	do	Regulamento	da	CMVM	n.º	3/2019	
(que	alterou	o	Regulamento	da	CMVM	n.º	2/2016,	de	18	de	julho,	e	que	entrou	em	vi-
gor em 28 de março de 2019), passou pela reformulação do enquadramento norma-
tivo do tratamento de reclamações, com o objetivo de promover uma análise mais 
integrada,	eficaz	e	consequente	das	reclamações.

No enquadramento atual, as reclamações são apresentadas em primeiro lugar jun-
to	da	entidade	prestadora	de	serviços/intermediário	financeiro,	de	modo	a	poten-
ciar uma resolução a priori entre o reclamante e a entidade reclamada, intervindo a 
CMVM apenas em segunda instância. 

Em 2020, após a declaração do estado de emergência devido à pandemia por  
Covid-19, foi concedido às entidades reclamadas, a título excecional e temporário,  
e devido à necessidade de adaptação à conjuntura, um prazo mais alargado para  
se pronunciarem sobre as reclamações.

Nos termos do normativo legal, não compete à CMVM o apuramento de uma eventual in-
demnização a ser atribuída aos investidores que tenham sofrido danos, algo que apenas 
poderá ser feito através dos tribunais ou do recurso a meios de resolução extrajudicial 
de litígios, meios que a CMVM incentiva. Os investidores poderão encontrar informação 
adicional sobre o procedimento de tratamento de reclamações no website da CMVM. 

Na sequência da conclusão de uma reclamação, a CMVM pode prosseguir, quando 
apropriado, para um processo de supervisão e, no limite, contraordenacional, quan-
do entenda que as razões do reclamante não tenham sido demonstradas como in-
justificadas	pelo	intermediário	financeiro.	l

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Reclamacoes/Pages/Analise-de-Reclamações.aspx
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RECLAMAÇÕES3.
E

m 2020, a CMVM recebeu 422 reclamações, o que representa um acrés-
cimo de 5% face ao ano anterior. O maior número de reclamações face ao 
período homólogo foi particularmente notado durante os meses que se 
seguiram	ao	início	do	primeiro	período	de	confinamento,	marcado	tam-
bém	por	uma	forte	volatilidade	e	incerteza	nos	mercados	financeiros.	

O número de reclamações recebidas no ano representa um decréscimo de cerca 
50% face à média dos últimos 10 anos. No entanto, se excluirmos o período exce-
cional ocorrido entre 2014 e 2017, em que o número de reclamações foi fortemente 
influenciado	pelas	medidas	de	resolução	aplicadas	ao	BES	e	Banif,	essa	diminuição	
é	menos	expressiva,	mas,	ainda	assim,	de	13%.	A	variação	negativa	é	 justificada,	
por um lado, pelo novo modelo de tratamento de reclamações em segunda instân-
cia e, por outro, pela transferência da competência sobre a supervisão da comer-
cialização de alguns instrumentos (fundos pensões abertos e seguros unit linked) 
da CMVM para Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).1

GRÁFICO 1 – Reclamações recebidas e concluídas | 2011-2020
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Entre abril e agosto, o aumento no número de reclamações recebidas foi sobretu-
do	justificado,	por	um	lado,	pelo	aumento	do	número	de	reclamações	relativas	à	
execução de ordens em mercado regulamentado e em particular pelos canais on-
line	dos	intermediários	financeiros	e,	por	outro,	pela	alegada	não	prestação	de	in-
formação pré-contratual completa e clara relativamente à comercialização de or-
ganismos de investimento coletivo nos meses anteriores à pandemia. Durante o 
período	de	maior	volatilidade	e	incerteza	dos	mercados	financeiros,	ocorrido	em	
março e abril, os organismos de investimento coletivo registaram uma deprecia-
ção do seu valor que só foi recuperado mais tarde no ano de 2020.

GRÁFICO 2 – Reclamações recebidas por mês 

No	final	de	2020	estavam	em	análise	91	reclamações,	um	crescimento	de	69%	face	
ao	final	do	ano	anterior,	que	se	justifica	sobretudo	pela	medida	de	maior	prazo	de	
resposta concedido às entidades reclamadas a pedidos de elementos pela CMVM 
devido ao estado de emergência vigente.

3.1. Reclamações recebidas

Os investidores continuam a usar como canal privilegiado o Livro de Reclamações 
e, em particular, o Livro de Reclamações Eletrónico disponibilizado pela Direção-
Geral do Consumidor no segundo semestre de 2019. Em 2020, as reclamações re-
cebidas via Livro de Reclamações representaram 59% do total, mais quinze pontos 
percentuais do que no ano anterior. Em sentido inverso, as reclamações recebidas 
diretamente na CMVM caíram de 44% em 2019 para 21% em 2020.

3. RECLAMAÇÕES
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Das recebidas diretamente na CMVM acentuou-se a utilização de meios eletróni-
cos (website2  e correio eletrónico)  para submissão de reclamações (91% em 2020, 
vs. 87% em 2019), o que se explica pelas medidas de contenção do contágio por  
Covid-19 decretadas pelas autoridades a partir de março e pelas orientações emi-
tidas pela CMVM aos investidores para que, entre outros aspetos, privilegiassem os 
meios telemáticos.

GRÁFICO 3 – Reclamações recebidas por proveniência e meio de receção | 2020

3. RECLAMAÇÕES
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Uma proporção de 98% das reclamações foi apresentada por pessoas singulares. 
Entre estas regista-se a clara preponderância do género masculino, responsá-
vel	por	cerca	de	70%	do	total	de	reclamações	entradas.	Em	termos	geográficos,	
a maioria dos reclamantes reside em Portugal (92%), sobretudo nos distritos de 
Lisboa e Porto (53%), tendo o peso relativo destes distritos aumentado em rela-
ção a 2019 (47%). 

GRÁFICO 4 – Reclamações recebidas por tipo e género do reclamante | 2020
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3. RECLAMAÇÕES

QUADRO 1 – Reclamações recebidas por distrito/região de residência | 2020

>20
>10
>5
>2,5
>1
<1

1

2

3

4

13

19 17

5 11 16

6

18

8

7 20

14

12

10

9

15

Distrito / Região % Reclamações

1 LISBOA 34,6%

2 PORTO 18,7%

3 SETÚBAL 7,3%

4 BRAGA 5,0%

5 AVEIRO 3,8%

6 COIMBRA 3,6%

7 SANTARÉM 2,8%

8 LEIRIA 2,6%

9 MADEIRA 2,4%

10 FARO 2,4%

11 VISEU 1,7%

12 BEJA 1,4%

13 VIANA DO CASTELO 1,2%

14 ÉVORA 1,2%

15 AÇORES 1,2%

16 GUARDA 0,7%

17 BRAGANÇA 0,7%

18 CASTELO BRANCO 0,5%

19 VILA REAL 0,5%

20 PORTALEGRE 0,2%
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3. RECLAMAÇÕES

GRÁFICO 5 – Reclamações recebidas por tipo de entidade reclamada | 2020
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A execução de ordens manteve-se como o assunto mais reclamado, tendo inclusi-
vamente registado um aumento do seu peso, de 33% em 2019 para 39% em 2020, 
que	incidiu	sobretudo	durante	os	meses	seguintes	ao	início	do	primeiro	confina-
mento. Neste tema destaca-se a alegada não execução tempestiva das ordens e a 
eventual inoperância de alguns dos acessos digitais disponibilizados pelos inter-
mediários	financeiros,	no	que	respeita	a	operações	de	bolsa	ou	à	cotação	aplicada	
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vindo a perder alguma preponderância, registou em 2020 um aumento de oito pon-
tos percentuais, passando a representar 22% do total de reclamações recebidas. 
Neste leque de reclamações destacou-se a incidência de reclamações sobre a 
prestação de informação pré-contratual relativa à comercialização de organismos 
de investimento coletivo.
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GRÁFICO 6 – Reclamações recebidas por tipo de assunto 

O	 peso	 do	 número	 de	 reclamações	 que	 incide	 sobre	 instrumentos	 financeiros	
não complexos (ações, obrigações simples e fundos de investimento) aumentou 
face a 2019, representando 80% do total das reclamações recebidas. A tendên-
cia de diminuição das reclamações que incidem sobre obrigações manteve-se em 
2020, tendo caído para 9%,metade do ano anterior. Em sentido inverso, as recla-
mações que incidiram sobre ações aumentaram 11 pontos percentuais, para 47%, 
sendo a maioria das reclamações relativa a execução de ordens de bolsa, a pedi-
dos de transferências de valores mobiliários ou relacionada com a cobrança de 
comissões.

O	peso	das	reclamações	relativas	a	 instrumentos	financeiros	complexos	mante-
ve-se pouco expressivo, tal como em 2019, representando apenas 5% do total de 
reclamações recebidas. Dentro da categoria de “outros ou não aplicável” destaca-
mos as reclamações apresentadas contra as sociedades de titularização de crédi-
to, relativas à gestão dos créditos cedidos, e as reclamações contra as entidades 
gestoras	de	plataformas	de	financiamento	colaborativo	relativas	sobretudo	a	in-
formação sobre preçários, e que não incidem, necessariamente, sobre instrumen-
tos	financeiros.

Execução de ordens

Qualidade da informação
prestada / Adequação

Comissões / Encargos / 
/ Cláusulas contratuais

Custódia / Juros / Dividendos

Outros motivos

0% 10% 20% 30% 40%

22%

2020
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20%

14%

18%

7%

33%

17%

17%

12%

39%
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GRÁFICO 7 – Reclamações recebida por tipo de instrumento financeiro 

3.2. Reclamações concluídas

Em 2020, a CMVM concluiu 388 processos de reclamação, menos 66% que em 2019, 
ano em que foram concluídos 1129 processos, 682 dos quais relativos a reclama-
ções apresentadas contra o Banif. Caso estas não fossem consideradas, o número 
de reclamações concluídas teria apenas decrescido 13%. Em 87% dos processos 
foi solicitada a pronúncia à entidade reclamada, tendo 12% das reclamações não 
sido admitidas por não reunirem os requisitos3 previstos legalmente ou porque ver-
savam sobre matéria que não se encontra sujeita à supervisão da CMVM.

3
 Segundo o Regulamento da CMVM n.º 2/2016 o reclamante deve juntar os seguintes elementos pertinentes para a análise da reclamação: 

a)	 Nome	 completo,	 dados	 de	 contacto	 e	 número	 do	 documento	 de	 identificação	 do	 reclamante,	 e	 caso	 aplicável,	 da	 pessoa	 que	 o	

representa; 

b) Caso a reclamação seja apresentada através de representante, procuração para os devidos efeitos; 

c) Descrição dos factos; 

d) Cópia da reclamação apresentada e comprovativo da data de apresentação da mesma junto da entidade   reclamada e resposta desta, 

caso exista. 

Ações / 
Ações Preferenciais / Direitos

Fundos de Investimento

Obrigações / 
/ Papel Comercial

CFDs / Certificados / Warrants / 
/ Opções / Futuros
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Em cerca de 60% do total de reclamações concluídas, a CMVM considerou não 
existirem elementos para fundamentar a posição dos reclamantes, no âmbito da 
prestação	de	serviços	e	atividades	de	investimento	em	instrumentos	financeiros	
e/ou	dos	respetivos	serviços	auxiliares.	Em	24%	das	reclamações,	a	entidade	re-
clamada atendeu à pretensão do reclamante, o que representa um acréscimo de 
quatro pontos percentuais face ao ano anterior.

As reclamações em que a CMVM considerou existirem elementos que fundamen-
tavam a posição do reclamante, sem que a entidade reclamada tenha atendido à 
pretensão deste ou tenha apresentado elementos que, na ótica da CMVM, permi-
tissem contrariar o fundamento da reclamação apresentada, ou ainda em que en-
tidade reclamada não disponibilizou elementos que permitissem aferir da regu-
laridade – ou irregularidade – da sua atuação, ascenderam a apenas 3% do total 
de reclamações concluídas, representado uma queda de sete pontos percentuais 
em relação a 2019.

Se considerarmos apenas as reclamações em que o cliente teria razão na sua 
pretensão, observamos que 90% das reclamações foram atendidas pelas entida-
des reclamadas, o que representa um aumento de seis pontos percentuais face 
a 2019.

GRÁFICO 8 – Tipo de conclusão | 2020

3. RECLAMAÇÕES

Nota: (a), (b), (c) e (d) ver glossário no início deste relatório.

Desistência
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3. RECLAMAÇÕES

Do universo total das reclamações concluídas em que a entidade reclamada não 
atendeu a pretensão do reclamante (10 reclamações apenas), a quase totalida-
de é referente à Orey Financial IFIC, entidade sobre a qual, no dia 10 de janeiro de 
2020, o Banco Central Europeu emitiu uma decisão de revogação da autorização 
para	o	exercício	da	atividade	de	instituição	financeira	de	crédito		e	que	implicou	a	
sua dissolução e a entrada em liquidação, prejudicando dessa forma o tratamento 
de reclamações contra a referida entidade. Para além das 8 reclamações contra a 
Orey Financial IFIC registaram-se dois casos adicionais em que a entidade recla-
mada não atendeu à pretensão do reclamante. Nesses dois casos estava em cau-
sa a comercialização de unit linked, produtos sobre os quais a CMVM deixou de ser 
a entidade competente em matéria de supervisão e de enforcement.4

4
	Competência	que	passou	para	ASF	em	agosto	de	2018
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QUADRO 2 – Conclusão por Tipo de Assunto e Instrumento Financeiro | 2020

Qualidade da Informação Prestada / Adequação 1,5% 18,3% 1,5% 13,9%

Obrigações / Papel Comercial 0,0% 2,7% 0,6% 18,2%

Ações / Ações Preferenciais / Direitos 0,0% 6,5% 0,0% 0,0%

Fundos de Investimento 1,2% 7,1% 0,0% 14,3%

Obrigações Estruturadas (Notes) 0,3% 0,6% 0,0% 33,3%

CFDs / Certificados / Warrants / Opções / Futuros 0,0% 0,3% 0,3% 50,0%

Outros / Não aplicável 0,0% 1,2% 0,6% 33,3%

Execução de Ordens 14,2% 24,6% 0,9% 38,1%

Obrigações / Papel Comercial 0,0% 1,5% 0,0% 0,0%

Ações / Ações Preferenciais / Direitos 5,9% 12,1% 0,9% 35,9%

Fundos de Investimento 5,9% 9,2% 0,0% 39,2%

Obrigações Estruturadas (Notes) 0,0% 0,3% 0,0% 0,0%

CFDs / Certificados / Warrants / Opções / Futuros 0,6% 1,2% 0,0% 33,3%

Outros / Não aplicável 1,8% 0,3% 0,0% 85,7%

Comissões / Encargos / Cláusulas Contratuais 3,8% 16,0% 0,3% 20,6%

Obrigações / Papel Comercial 1,2% 2,7% 0,0% 30,8%

Ações / Ações Preferenciais / Direitos 1,8% 11,2% 0,3% 15,6%

Fundos de Investimento 0,3% 1,2% 0,0% 20,0%

CFDs / Certificados / Warrants / Opções / Futuros 0,0% 0,6% 0,0% 0,0%

Outros / Não aplicável 0,6% 0,3% 0,0% 66,7%

Custódia / Juros / Dividendos 4,7% 4,4% 0,0% 51,6%

Obrigações / Papel Comercial 1,8% 2,1% 0,0% 46,2%

Ações / Ações Preferenciais / Direitos 2,4% 1,5% 0,0% 61,5%

Fundos de Investimento 0,0% 0,6% 0,0% 0,0%

Outros / Não aplicável 0,6% 0,3% 0,0% 66,7%

Gestão de carteiras / Consultoria 0,3% 0,6% 0,0% 33,3%

Fundos de Investimento 0,3% 0,3% 0,0% 50,0%

Obrigações Estruturadas (Notes) 0,0% 0,3% 0,0% 0,0%

Subscrição não autorizada 0,0% 0,3% 0,0% 0,0%

Obrigações Estruturadas (Notes) 0,0% 0,3% 0,0% 0,0%

Outros Motivos 3,3% 5,0% 0,3% 41,4%

Obrigações / Papel Comercial 0,0% 0,3% 0,3% 50,0%

Ações / Ações Preferenciais / Direitos 0,9% 1,5% 0,0% 37,5%

Fundos de Investimento 0,3% 0,3% 0,0% 50,0%

Obrigações Estruturadas (Notes) 0,3% 0,9% 0,0% 25,0%

Outros / Não aplicável 1,8% 2,1% 0,0% 46,2%

TOTAL 27,8% 69,2% 3,0% 30,8%

Nota: Não inclui 

reclamações	em	que	

o reclamante optou 

por desistir da mesma 

ou cujo objeto não 

se	enquadrava	nas	

competências legalmente 

atribuídas à CMVM.

Reclamacões 
em que a 
Entidade 

reclamada 
atendeu à 

pretensão do 
reclamante 

(a) (1)

Reclamações 
desfavoráveis 

ao Reclamante 
(b) (2)

Reclamações 
em que a 
Entidade 

Reclamada 
não atendeu 
à pretensão 

do reclamante 
(c) (3)

% Favoráveis 
ao Reclamante            

(1+3) / (1+2+3)
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Em 2020, o tempo5 mediano de tratamento das reclamações concluídas foi de 36 
dias úteis, representando uma diminuição ligeira relativamente ao ano anterior (o 
tempo mediano de tratamento de reclamações de 2019 não inclui reclamações con-
cluídas contra o Banif). 

GRÁFICO 9 – Prazo mediano de tratamento das reclamações concluídas | Dias Corridos

5
	Dias	corridos,	inclui	tempo	em	que	a	CMVM	esteve	a	aguardar	elementos	das	Entidades	Reclamadas	e/ou	dos	Reclamantes.

3.3. Entidades reclamadas

Dos 388 processos de reclamação concluídos em 2020, 87% foram objeto de pro-
núncia pelas entidades reclamadas. Dessas 338 reclamações, em 328 (97%) a pre-
tensão do reclamante terá sido atendida pela entidade reclamada ou a CMVM en-
tendeu não assistir razão ao reclamante. 

Em 10 reclamações (3% do total de reclamações rececionadas), a CMVM concluiu 
existirem elementos para fundamentar a posição do reclamante, mas a entidade 
reclamada não atendeu à sua pretensão e não apresentou elementos que, na ótica 
da CMVM, permitam contrariar o fundamento da reclamação apresentada ou não 
remeteu elementos que permitissem avaliar a pretensão do reclamante, o que re-
presenta, um decréscimo de 17 pontos percentuais face ao ano anterior (em 2019 
representaram 20% do total de reclamações). 

3. RECLAMAÇÕES
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Destes 10 casos, 8 foram relativos à Orey Financial IFIC e versaram sobretudo so-
bre a eventual não prestação de informação pré-contratual completa, clara ou ob-
jetiva ou a não execução de ordens de transferência de valores mobiliários para 
outros	intermediários	financeiros.

De salientar ainda que, em 2020, as entidades que registaram um maior peso 
de reclamações em que foi atendida a pretensão do reclamante foram o Banco 
Santander Totta, SA e o Novo Banco, SA, no universo de entidades com mais de 
20 reclamações concluídas, e o Banco ActivoBank, SA e o ABANCA Corporación 
Bancaria, SA - Sucursal em Portugal, no universo de entidades com menos de 20 
reclamações concluídas.

3. RECLAMAÇÕES
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QUADRO 3 – Reclamações concluídas | 2020
Ordenadas pelo número de reclamações concluídas no ano

>= 50 Reclamações concluídas    

Caixa Geral de Depósitos, SA (IF) 57 21,1% 78,9% 0,0%

Banco Santander Totta, SA (IF) 55 36,4% 63,6% 0,0%

>= 20 e < 50 Reclamações concluídas    

Banco Comercial Português, SA (IF) 37 10,8% 83,8% 5,4%

Banco BPI, SA (IF) 37 16,2% 83,8% 0,0%

Novo Banco, S.A. (IF) 20 30,0% 70,0% 0,0%

>= 10 e < 20 Reclamações concluídas    

ABANCA Corporación Bancaria, SA - Sucursal em Portugal (IF) 17 47,1% 52,9% 0,0%

BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA (IF) 14 42,9% 57,1% 0,0%

Banco ActivoBank, SA (IF) 13 69,2% 30,8% 0,0%

Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. (IF) 13 30,8% 69,2% 0,0%

Banco de Investimento Global, SA (IF) 11 9,1% 90,9% 0,0%

Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal (IF) 10 30,0% 70,0% 0,0%

> 2 e < 10 Reclamações concluídas    

Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, SA (IF) 8 0,0% 0,0% 100,0%

Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal (IF) 7 14,3% 85,7% 0,0%

Hefesto STC, SA (STC) 7 42,9% 57,1% 0,0%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA (IF) 3 33,3% 66,7% 0,0%

Banco LJ Carregosa, SA (IF) 3 33,3% 66,7% 0,0%

Caixa - Banco de Investimento, SA (IF) 3 0,0% 100,0% 0,0%

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl (IF) 3 0,0% 100,0% 0,0%

<= 2 Reclamação recebida    

Outras 20 45,0% 55,0% 0,0%

(1)
	Reclamações	em	que	a	entidade	reclamada	atendeu	à	pretensão	do	reclamante	/	Reclamações	concluídas	objeto	de	pronúncia	pela	entidade	

reclamada.
(2)

 Reclamações desfavoráveis aos reclamantes / Reclamações concluídas objeto de pronúncia pela entidade reclamada.
(3)
	 Reclamações	 em	 que,	 na	 ótica	 da	 CMVM,	 a	 pretensão	 do	 reclamante	 era	 fundamentada,	mas	 a	 Entidade	 Reclamada	 não	 atendeu	 à	 sua	

pretensão / Reclamações concluídas objeto de pronúncia pela entidade reclamada.

N.º Reclamações 
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reclamada
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% Reclamações 
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reclamante (2)

% Reclamações 
em que a 
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Reclamada 
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Entidade Reclamada
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QUADRO 4 – Reclamações concluídas | 2020 | Ordenadas pelo n.º absoluto de Reclamações e, em 
cada grupo, pelo Valor relativo do n.º de Reclamações face ao Montante Médio Mensal (2020) de 
títulos sob custódia por conta de outrem

3. RECLAMAÇÕES

(1)
 Montante Médio Mensal (Ano 2020) sob custódia por conta de outrem (Unidade de Referência: 1 000 000 000 EUROS) (Fonte: CMVM).

(2)
 N.º Reclamações Concluídas objeto de pronúncia pela Entidade Reclamada concluídas no Ano sobre Montante Médio Mensal (Ano 2020) sob 

custódia por conta de outrem.

>= 50 Reclamações concluídas

Caixa Geral de Depósitos, SA (IF) 57 16,9% 42,98 1,33

Banco Santander Totta, SA (IF) 55 16,3% 54,87 1,00

>= 20 e < 50 Reclamações concluídas

Banco BPI, SA (IF) 37 10,9% 21,30 1,74

Banco Comercial Português, SA (IF) 37 10,9% 53,06 0,70

Novo Banco, S.A. (IF) 20 5,9% 39,89 0,50

>= 10 e < 20 Reclamações concluídas

Banco ActivoBank, SA (IF) 13 3,8% 0,28 46,19

BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA (IF) 14 4,1% 0,92 15,27

ABANCA Corporación Bancaria, SA - Sucursal em Portugal (IF) 17 5,0% 2,25 7,56

Banco de Investimento Global, SA (IF) 11 3,3% 1,98 5,56

Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal (IF) 10 3,0% 2,73 3,66

Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. (IF) 13 3,8% 6,92 1,88

> 2 e < 10 Reclamações concluídas

Caixa - Banco de Investimento, SA (IF) 3 0,9% 0,52 5,81

Banco LJ Carregosa, SA (IF) 3 0,9% 0,99 3,03

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl (IF) 3 0,9% 1,76 1,71

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA (IF) 3 0,9% 2,63 1,14

Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, SA (IF) 8 2,4% n.a. n.a.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal (IF) 7 2,1% n.a. n.a.

Hefesto STC, SA (STC) 7 2,1% n.a. n.a.

<= 2 Reclamação concluída

Outras 20 5,9% n.a. n.a.

N.º Reclamações 
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Peso
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Reclamações 
Versus 
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sob 
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QUADRO 5 – Reclamações concluídas | 2020 | Ordenadas pelo n.º absoluto de Reclamações e, em 
cada grupo, pelo Valor relativo do n.º de Reclamações face ao Montante Médio Mensal (2020) de 
Receção de Ordens

>= 50 Reclamações concluídas    

Caixa Geral de Depósitos, SA (IF) 57 16,9% 0,48 118,31

Banco Santander Totta, SA (IF) 55 16,3% 1,44 38,22

>= 20 e < 50 Reclamações concluídas
Banco Comercial Português, SA (IF) 37 10,9% 6,63 5,58

Banco BPI, SA (IF) 37 10,9% 7,95 4,65

Novo Banco, S.A. (IF) 20 5,9% 19,07 1,05

>= 10 e < 20 Reclamações concluídas
ABANCA Corporación Bancaria, SA - Sucursal em Portugal (IF) 17 5,0% 0,39 43,72

Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal (IF) 10 3,0% 0,46 21,58

Banco ActivoBank, SA (IF) 13 3,8% 0,88 14,75

Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. (IF) 13 3,8% 2,54 5,12

BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA (IF) 14 4,1% 10,77 1,30

Banco de Investimento Global, SA (IF) 11 3,3% 15,50 0,71

> 2 e < 10 Reclamações concluídas
Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl (IF) 3 0,9% 0,04 80,80

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA (IF) 3 0,9% 0,53 5,69

Caixa - Banco de Investimento, SA (IF) 3 0,9% 3,60 0,83

Banco LJ Carregosa, SA (IF) 3 0,9% 28,28 0,11

Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, SA (IF) 8 2,4% 0,00 n.a.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal (IF) 7 2,1% 0,00 n.a.

Hefesto STC, SA (STC) 7 2,1% 0,00 n.a.

<= 2 Reclamação concluída
Outras 20 5,9% n.a. n.a.

N.º Reclamações 
concluídas objeto 

de pronúncia 
pela entidade 

reclamada

Peso 
no total (%)

Entidade Reclamada Montante Médio 
Mensal Valor 

Receção 
de ordens 
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Reclamações 
Versus 

Montante 
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Ordens (2)
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(1)
 Montante Médio Mensal 

(Ano 2020) sob custódia 

por conta de outrem 

(Unidade de Referência: 

100 000 000 EUROS) 

(Fonte: CMVM).
(2)

 N.º Reclamações 

Concluídas objeto de 

pronúncia pela Entidade 

Reclamada concluídas 

no Ano sobre Montante 

Médio Mensal (Ano 2020) 

de Receção de Ordens.

Em 2020, o universo de entidades objeto de reclamação aumentou para 41, face 
às 36 entidades do ano anterior. Do universo de entidades reclamadas em 2019 e 
2020, 33 registaram um crescimento no número de reclamações e 22 registaram 
uma diminuição.

Os aumentos mais expressivos no número de reclamações recebidas, den-
tro do universo de entidades com cinco ou mais reclamações, registaram-se 
na RAIZECROWD - Serviços de Informação e Tecnologia, Sociedade Unipessoal, 
LDA, no Banco de Investimento Global, SA e no Banco ActivoBank, SA. De salien-
tar ainda a Caixa - Banco de Investimento, SA (19 reclamações) e a Hefesto STC, SA  
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QUADRO 6 – Reclamações recebidas | 2020 | Ordenadas pelo n.º absoluto de Reclamações e, em 
cada grupo, pela variação do n.º reclamações entradas

>= 30 Reclamações recebidas

Caixa Geral de Depósitos, SA (IF) 66 15,6% 15,8%

Banco Comercial Português, SA (IF) 49 11,6% 0,0%

Banco BPI, SA (IF) 44 10,4% -2,2%

Banco Santander Totta, SA (IF) 59 14,0% -10,6%

>= 10 e < 30 Reclamações recebidas

Banco de Investimento Global, SA (IF) 16 3,8% 300,0%

Banco ActivoBank, SA (IF) 17 4,0% 112,5%

BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA (IF) 15 3,6% 87,5%

ABANCA Corporación Bancaria, SA - Sucursal em Portugal (IF) 21 5,0% 75,0%

Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. (IF) 17 4,0% 54,5%

Novo Banco, S.A. (IF) 29 6,9% -31,0%

Caixa - Banco de Investimento, SA (IF) 19 4,5% (1)

>= 5 e < 10 Reclamações recebidas

Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal (IF) 7 1,7% -46,2%

RAIZECROWD - Serviços de Informação e Tecnologia, Sociedade Unipessoal, LDA (EGPC) 8 1,9% 700,0%

Hefesto STC, SA (STC) 7 1,7% (1)

> 1 e < 5 Reclamações recebidas

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA (IF) 4 0,9% 100,0%

Banco BIC Português, SA (IF) 3 0,7% 50,0%

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. - Sucursal em Portugal (IF) 4 0,9% 33,3%

Banco LJ Carregosa, SA (IF) 3 0,7% 0,0%

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl (IF) 4 0,9% -20,0%

Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal (IF) 4 0,9% -55,6%

Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, SA (IF) 4 0,9% -87,1%

GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA (SG) 2 0,5% (1)

Montepio Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA (SG) 2 0,5% (1)

<= 1 Reclamação recebida

Outros 18 4,3% n.a.

N.º Reclamações 
recebidas

Peso no total (%)Entidade Reclamada Variação
Nº Reclamações 

face a 2019

3. RECLAMAÇÕES

(7 reclamações), que no ano anterior não tinham registado qualquer reclamação. 
Dentro do mesmo universo, as entidades com maior redução no número de recla-
mações face a 2019 foram o Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal, o Novo Banco, 
S.A. e o Banco Santander Totta, SA. l

(1)
 Sem reclamações

no ano anterior.
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PEDIDOS
DE INFORMAÇÃO4.
4.1 Número e meios de receção 

Em 2020, o número de pedidos de informação recebidos na CMVM registou 
uma diminuição de cerca 2% face ao ano anterior. 

GRÁFICO 10 – Pedidos de informação recebidos 

O tempo mediano de resposta a uma solicitação de um investidor (não inclui Linha 
Verde ou atendimentos presenciais) aumentou relativamente ao ano anterior, de 8 
dias corridos em 2019 para 9 dias em 2020.
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GRÁFICO 11 – Prazo mediano de resposta a pedidos de informação | Dias corridos

4. PEDIDOS DE 
INFORMAÇÃO

* Não Inclui pedidos de 

informação recebidos por 

telefone ou presenciais.

A Linha Verde da CMVM, dedicada em exclusivo ao apoio do investidor, manteve-se 
como o canal preferencial para os investidores colocarem as suas dúvidas, com 
47% dos pedidos de informação recebidos por essa via. No entanto, foi notório um 
aumento do peso dos canais digitais na formulação dos pedidos, com a utilização 
do e-mail a crescer dez pontos percentuais e os pedidos de informação recebidos 
através do formulário online6 a aumentarem de 5% em 2019 para 7% em 2020.

6
 A apresentação de um pedido de informação junto da CMVM pode ser efetuada através deste link.
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GRÁFICO 12 – Pedidos de informação recebidos por meio de receção
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4. PEDIDOS DE 
INFORMAÇÃO

Ao contrário das reclamações, os pedidos de informação dos investidores não se 
intensificaram	entre	abril	e	junho,	meses	em	que,	por	norma,	se	regista	um	aumen-
to das solicitações devido à necessidade do preenchimento do anexo G da decla-
ração anual de imposto sobre o rendimento relativo a mais-valias e outros incre-
mentos patrimoniais.

GRÁFICO 13 – Pedidos de informação recebidos por mês | 2020

4.2. Principais temas

O peso dos pedidos de informação relacionados com a emissão de certidões de  
valores mobiliários voltou a aumentar ligeiramente em 2020, representando um 
terço do total dos pedidos. Recorde-se que a CMVM dispõe no seu website de um 
conjunto de informação relativamente a este procedimento que os requerentes  
devem consultar.

As	questões	relativas	a	instrumentos	financeiros	e	emitentes	registaram	uma	di-
minuição do seu peso face ao ano anterior. Em oposição, o peso de solicitações 
relativas	a	 intermediários	financeiros	e	 intermediação	financeira	não	autorizada	
subiu face a 2019. A CMVM, de forma a evitar possíveis situações de intermediação 
financeira	não	autorizada	ou	mesmo	de	fraude,	recomenda	e	incentiva	os	investi-
dores a, no caso de terem dúvidas sobre se uma determinada entidade está ou não 
autorizada	a	prestar	serviços	e	atividades	de	intermediação	financeira	em	instru-
mentos	financeiros	em	Portugal,	contactarem	ou	consultarem	o	website	da	CMVM	

Jan 20 Fev 20 Mar 20 Abr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Ago 20 Set 20 Out 20 Nov 20 Dez 20

Telefone (LInha Verde) E-mail Webite Correio postal / Fax Presencial

0

50

100

150

200

250

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Certidoes/Pages/Requerimento0228-4471.aspx


31

RELATÓRIO SOBRE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DE INFORMAÇÃO | 2020

Voltar ao índice cmvm.pt

GRÁFICO 14 – Pedidos de informação recebidos por tipo de assunto

4. PEDIDOS DE 
INFORMAÇÃO
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antes de estabelecerem qualquer vínculo contratual com essas entidades ou de 
procederem à transferência de montantes monetários.

Registou-se ainda um aumento do peso dos pedidos de informação relativos a ope-
rações de mercado sobre valores mobiliários admitidos à negociação, de apenas 
1% em 2019 para 3% em 2020. Nesta categoria foram especialmente relevantes 
os pedidos decorrentes das Ofertas Públicas de Aquisição da Sonae Capital e da 
Sonae Indústria.
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NO ÂMBITO DO APOIO
AO INVESTIDOR5.
5.1. Investimento em contexto de Covid

D
urante os meses que se seguiram ao início do primeiro período de con-
finamento	resultante	da	crise	pandémica	por	Covid-19	aumentou	o	nú-
mero de reclamações de investidores, com o número médio de recla-
mações recebidas durante o segundo trimestre a crescer 76% face ao 
trimestre anterior. Este incremento coincidiu igualmente com a eleva-

da volatilidade sentida nos mercados em março, após a Organização Mundial de 
Saúde decretar a existência de uma pandemia e na sequência das primeiras me-
didas sanitárias adotadas pelas autoridades para evitar contágios. A incerteza e o 
potencial impacto económico gerado pela crise levaram os investidores a tomar 
decisões de desinvestimento neste período. 

Perante	o	contexto	de	elevada	incerteza,	que	dificulta	a	ponderação	de	alternativas	
de investimento, a CMVM emitiu um conjunto de orientações dirigidas aos inves-
tidores, onde se incluiu informação sobre os cuidados a ter nas decisões de inves-
timento em contextos de elevada volatilidade, eventuais enviesamentos compor-
tamentais comuns em momentos de turbulência, mas também informação sobre a 
importância de manter os mercados abertos e a funcionar regularmente.

Nesse âmbito, a CMVM recordou alguns dos cuidados que os investidores devem 
ter com mais acuidade num momento singular como o vivido, nomeadamente, evi-
tar tomar decisões impulsivas; não se precipitar tomando decisões de investimen-
to desajustadas aos seus objetivos de longo prazo, que devem sempre prevalecer; 
a necessidade de rever os seus objetivos de investimento se sofrer alterações na 
sua	situação	financeira,	como	alterações	no	seu	rendimento	ou	perspetivas	para	
o mesmo, assegurando que os seus investimentos permaneçam alinhados com os 
objetivos	de	investimento;	bem	como	ter	atenção	a	alterações	no	binómio	retorno/
risco esperado, que pode ser alterado pela volatilidade generalizada, podendo al-
terar o padrão histórico associado ao retorno ajustado pelo risco.

Por outro lado, a pandemia acelerou um processo, que já estava em curso, de di-
gitalização e globalização na prestação de serviços e atividades de investimento.  

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20200427z.aspx
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Esta evolução torna o acesso a estes serviços mais fácil, rápido e económico, mas 
também	pode	fomentar	possíveis	situações	de	fraude	e	de	 intermediação	finan-
ceira não autorizada, pelo que antes da adesão a este tipo de serviços através dos 
meios	digitais	os	 investidores	devem	confirmar	se	as	entidades	que	 lhe	estão	a	
propor o serviço estão devidamente autorizadas a fazê-lo. Perante a maior utiliza-
ção dos meios digitais durante o período de recolhimento social devido à pande-
mia, a CMVM recomenda aos investidores que estejam particularmente vigilantes 
quanto a potenciais fraudes por via digital. 

5.2. Alterações de preçários

A cobrança de custos e encargos (ou comissões) no âmbito da prestação de servi-
ços	financeiros	aos	investidores	é	por	norma	um	dos	temas	que	suscita	mais	dú-
vidas ou insatisfação por parte dos investidores. De facto, durante o ano de 2020, 
20% do total de reclamações recebidas pela CMVM encontravam-se relacionadas 
com comissões e encargos, sendo que 9% dos pedidos de informação formulados 
pelos investidores encontravam-se também relacionados com o comissionamen-
to. As reclamações sobre este tema, em 2020, incidiram não apenas sobre inter-
mediários	financeiros,	mas	também	sobre	uma	entidade	gestora	de	plataforma	de	
financiamento	colaborativo	(crowdfunding).

De acordo com a legislação em vigência7,	os	intermediários	financeiros	podem	co-
brar custos e outros encargos pelos serviços que prestam aos seus clientes e têm 
a	exclusiva	responsabilidade	e	autonomia	de	definição	do	seu	montante.

Todas	as	comissões	cobradas	aos	clientes	pelo	intermediário	financeiro	têm	de	se	
encontrar devidamente previstas no preçário, que tem de se encontrar a todo o mo-
mento disponível para consulta dos clientes. Nenhum custo ou encargo pode ser 
cobrado ao cliente sem que esteja expressamente previsto naquele documento.

No quadro regulatório vigente no ordenamento jurídico português encontra-se 
previsto	um	conjunto	de	deveres	de	 informação	que	os	 intermediários	financei-
ros devem prestar aos investidores, relativamente aos serviços que ofereçam para 
uma tomada de decisão de investimento esclarecida e fundamentada8. Com efeito, 
o	intermediário	financeiro	deve	comunicar	periodicamente	ao	investidor	toda	a	in-
formação sobre os custos dos serviços a prestar e fazê-lo, pelo menos, anualmen-
te, durante todo o período de duração do investimento9. Todas as informações re-
lativas aos custos dos serviços devem ser entregues ao investidor no momento da 
celebração do contrato de abertura de conta.

Os	 intermediários	 financeiros,	 não	 raras	 vezes,	 promovem	 atualizações	 ao	 seu	
preçário, situação que gera a necessidade de efetuar alterações ao conteúdo 

5. DESTAQUES NO 
ÂMBITO DO APOIO 

AO INVESTIDOR

7
 Cfr. Artigo 312.º, n.º 1, 

alínea h) do Código dos 

Valores Mobiliários.
8
 Vide artigo 312.º, n.º 1 

do Código dos Valores 

Mobiliários.
9
 Cfr. Artigo 312.º, n.º 9 

do Código dos Valores 

Mobiliários.
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do preçário previamente disponibilizado aos seus clientes. Neste contexto rele-
va sempre ter presente os deveres de informação legalmente previstos, através 
dos	quais	os	intermediários	financeiros	estão	sempre	obrigados	a	comunicar	aos	
seus clientes quaisquer alterações que ocorram no preçário. Essas alterações 
têm sempre de ser transmitidas individualmente aos clientes antes da sua entra-
da em vigor e com um período razoável de antecedência. 

No	contexto	específico	do	financiamento	colaborativo,	as	entidades	gestoras	das	
plataformas	 eletrónicas	 de	 financiamento	 colaborativo	 também	 podem	 cobrar	
custos e encargos aos seus clientes pelos serviços que prestam, devendo os mes-
mos estar devidamente previstos em preçário10. De acordo com a regulamentação 
da CMVM, qualquer alteração material relacionada com a entidade que possa ter 
impacto na rentabilidade estimada dos montantes investidos deverão ser comuni-
cadas aos seus clientes, num prazo igual ou inferior a 15 dias11. 

Em	qualquer	dos	casos,	seja	no	âmbito	da	atividade	de	intermediação	financeira	
ou	no	âmbito	do	financiamento	colaborativo,	se	os	clientes	não	concordarem	com	
as alterações ao preçário, assiste-lhes sempre o direito de cessar a relação con-
tratual	com	o	intermediário	financeiro	ou	com	a	entidade	gestora	de	plataformas	
de	financiamento	colaborativo	através	da	denúncia	do	contrato	celebrado.	Para	o	
efeito terão de comunicar essa intenção à entidade em causa, de acordo com os 
passos previstos nas condições gerais que disciplinam a relação contratual.

5.3. Canais alternativos de transmissão de ordens

Nas reclamações entradas na CMVM em 2020 assistiu-se a um aumento do peso 
das reclamações que incidiram sobre a indisponibilidade do canal online dos inter-
mediários	financeiros	para	efeitos	de	transmissão	de	ordens	por	parte	dos	clien-
tes.	Este	fenómeno	foi	particularmente	saliente	no	 início	do	período	de	confina-
mento, a partir do qual mais investidores terão passado a usar esses canais em 
detrimento dos meios mais tradicionais. 

Neste tipo de reclamações, os clientes queixam-se sobretudo que a indisponibi-
lidade dos canais online por um determinado período pode gerar perdas de opor-
tunidade e utilidade relativamente à ordem de compra ou venda do instrumento 
financeiro.

Os	intermediários	financeiros	justificaram	a	indisponibilidade	temporária	do	servi-
ço online por falhas momentâneas dos sistemas, realçando a existência de outros 
canais alternativos que podem ser utilizados pelos clientes.

De facto, a existência de canais alternativos de transmissão e receção de ordens 

10
 Cfr. Artigo 13.º, n.º 1, 

alínea e) do Regulamento 

CMVM n.º 1/2016.
11

 Vide o artigo 13.º, n.º 3 

do Regulamento CMVM 

n.º 1/2016.
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sobre	 instrumentos	financeiros	permite,	 em	princípio,	 a	 concretização	de	 rece-
ção	de	ordens	por	parte	do	intermediário	financeiro	e	os	investidores	deverão	usar	
esses meios alternativos em caso de indisponibilidade de algum dos canais, sen-
do para tal essencial que os investidores estejam informados dos vários canais 
existentes.

Por norma encontram-se previstos no contrato de registo e depósito de instru-
mentos	financeiros,	subscrito	no	momento	de	abertura	de	uma	conta	de	títulos,	
os	canais	de	comunicação	disponibilizados	pelo	intermediário	financeiro,	que	em	
regra são a via presencial, telefónica e informática, sem prejuízo de outros a que o 
cliente	pode	recorrer,	especificamente	indicados	no	respetivo	clausulado.

O conhecimento desta informação é de extrema relevância, dado que os in-
termediários financeiros, por norma, não garantem a receção de todas as or-
dens emitidas pelo cliente em caso de falha de um determinado canal por mo-
tivo alheio ao intermediário financeiro. Assim, se o cliente recorrer de imediato 
a um canal alternativo estará protegido quanto à transmissão e receção da sua 
ordem.

Importa ainda salientar que, sem prejuízo da possível atuação em supervisão, não 
compete à CMVM a análise de eventuais pretensões indemnizatórias que resultem 
de uma eventual não transmissão de uma ordem de venda ou de compra por falhas 
de	funcionamento	no	sistema	operativo	do	intermediário	financeiro,	algo	que	ape-
nas poderá ser feito através dos tribunais ou do recurso a meios de resolução ex-
trajudicial de litígios.

5.4. Comercialização de PRIIPs

Os PRIIPs são pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de in-
vestimento	com	base	em	seguros.	A	título	exemplificativo,	incluem-se	no	escopo	
dos PRIIPs sob supervisão da CMVM os valores mobiliários de estrutura derivada, 
como notes	ou	certificados,	ou	os	 instrumentos	financeiros	derivados,	 incluindo	
derivados negociados em plataformas eletrónicas, como os CFDs.

Nos últimos anos, o número de reclamações apresentadas junto da CMVM relati-
vamente a este tipo de instrumentos não tem sido muito expressivo, tendo repre-
sentado em 2020 apenas 5% do total de reclamações. No entanto, tendo em conta 
o número de PRIIPs comercializados, os montantes investidos pelos investidores 
de retalho, em particular em instrumentos derivados negociados em plataformas 
eletrónicas, bem como a complexidade associada a este tipo de instrumentos, é 
fundamental que os investidores conheçam os riscos associados a este tipo de 
instrumentos.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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O	intermediário	financeiro	tem	o	dever	de	disponibilizar	ao	investidor	o	documento	
de informação fundamental (DIF) do PRIIP antes da sua subscrição, onde são pres-
tadas as informações essenciais para que se compreendam as principais caracte-
rísticas do produto, os riscos e retornos associados e os seus custos. Para refor-
çar a informação disponível ao investidor, o DIF contém também o nível de risco do 
PRIIP (numa escala numérica de 1 a 7, correspondendo 7 ao risco mais elevado), a 
perda máxima potencial do capital investido, bem como quatro cenários possíveis 
de desempenho do produto.

No caso particular de PRIIPs sob a forma de CFDs, a CMVM - em linha com as 
preocupações a nível europeu e no seguimento da medida de restrição de  
comercialização	 a	 investidores	 não	 profissionais	 introduzida	 pela	 ESMA	 -,	 pro- 
duziu regulamentação	específica	sobre	a	matéria	onde	restringe	a	comercializa-
ção	e	distribuição	de	CFDs	a	investidores	não	profissionais.	Com	estas	medidas,	
a CMVM pretendeu limitar o acesso destes produtos, em determinadas condi-
ções,	a	investidores	não	qualificados	devido	ao	elevado	risco	de	perdas	de	capi-
tal. Foi igualmente proibida a venda de opções binárias a clientes de retalho.

Os	 intermediários	 financeiros,	 independentemente	 de	 estarem	 registados	 na	
CMVM ou de atuarem em Portugal ao abrigo do regime de livre prestação de ser-
viços (LPS), estão obrigados a cumprir não apenas com os deveres de informa-
ção	aos	 investidores	previstos	no	Regulamento	europeu	 (UE)	n.º	 1286/2014,	mas	
também com o normativo nacional,  nomeadamente o Regulamento da CMVM n.º 
8/2018	relativo	aos	deveres	informativos	e	de	comercialização	relativos	a	PRIIPs,	
que exige a existência de um DIF - Documento de Informação ao Investidor em lín-
gua portuguesa12	e	o	Regulamento	da	CMVM	n.º	5/2019	que	restringe	a	comerciali-
zação, distribuição e venda de contratos diferenciais e proíbe a comercialização, 
distribuição	e	venda	de	opções	binárias	em	Portugal	a	investidores	não	profissio-
nais.	Os	intermediários	financeiros,	ainda	que	atuem	em	regime	de	LPS,	deverão	
cumprir as regras previstas em Portugal para a comercialização de PRIIPs, no-
meadamente, a divulgação do DIF em português, a aprovação prévia de publicida-
de,	quando	existir,	e	recorrer	a	entidades/pessoas	devidamente	autorizadas	para	
prestar	intermediação	financeira.

5.5. Investimento em fundos de investimento

Os fundos de investimento (juridicamente designados por organismos de investi-
mento	coletivo)	são	uma	alternativa	ao	investimento	direto	em	instrumentos	finan-
ceiros	ou	ativos	imobiliários.	Possibilitam	ao	investidor	uma	maior	diversificação	
e simplicidade na forma de investir, um acesso a mercados e ativos de outra forma 
inacessíveis e uma redução de custos de transação, sendo, por isso, uma opção 
para os investidores aplicarem as suas poupanças. 

12
 Apenas poderá ser 

utilizado um idioma 

diferente do português, 

de uso corrente nos 

mercados	financeiros	

internacionais, desde 

que	o	investidor	não	

profissional	a	quem	

esse DIF seja fornecido 

declare, num suporte 

duradouro, e no momento 

da subscrição ou 

aquisição	do	PRIIP,	que	

domina esse idioma e 

que	aceita	receber	o	DIF	

nesse idioma.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/Reg_5_2019.aspx
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Apesar	da	maior	volatilidade	dos	mercados	registada	em	2020	verificou-se	que	os	
montantes sob gestão em fundos de investimento mobiliário nacionais aumenta-
ram 13,6% em relação ao ano anterior, não apenas devido à valorização das cartei-
ras, mas também devido a subscrições líquidas. No que respeita à comercialização 
de fundos de investimento mobiliários estrangeiros, a tendência foi também posi-
tiva, registando-se um aumento de 4,5% nas subscrições líquidas.

Logo	a	seguir	às	ações,	os	fundos	de	investimento	foram	o	instrumento	financei-
ro mais associado a reclamações dos investidores em 2020, embora não se tenha 
registado	um	aumento	significativo	face	ao	ano	anterior	(24%	em	2020,	22%	em	
2019). Foi, contudo, notório um aumento das reclamações durante os meses que se 
seguiram ao início da pandemia por Covid-19, associadas ao aumento dos resgates 
dos fundos por parte dos investidores, por vezes com a assunção de menos valias. 
Neste	contexto,	reafirma-se	a	importância	de	os	investidores	estarem	cientes	das	
características associadas aos fundos em que investem, os riscos a que estes es-
tão expostos e o objetivo temporal desses investimentos.

Para investir num fundo de investimento é essencial conhecer os objetivos do fun-
do, a sua política de investimento e de distribuição de rendimentos, bem como as 
condições e periodicidade de subscrição e resgate (que por norma são efetuados 
a preço desconhecido), os custos e riscos associados, bem como o prazo reco-
mendado para o investimento. Esta informação consta de um documento designa-
do por Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI), que deve ser 
entregue ao investidor antes da subscrição. Nesse documento consta igualmente 
a rendibilidade histórica e um indicador de risco associado ao fundo. A rentabili-
dade	é	influenciada	pelo	desempenho	em	mercado	dos	ativos	que	o	compõem	e	
pelos	encargos	associados,	nomeadamente	comissões	e	fiscalidade,	não	existin-
do garantia de rentabilidade positiva. Quando analisado o histórico de retorno im-
porta ter em conta que rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidades 
futuras.

Os investidores podem obter informação adicional sobre o investimento em fun-
dos de investimento na brochura divulgada pela CMVM relativa a este tema. 

5.6. O impacto do Brexit nos investidores

Na sequência das negociações entre a União Europeia e o Reino Unido, a saída do 
Reino Unido acabou por se concretizar a 1 de fevereiro de 2020, mas sujeita a um 
período transitório, que terminou no dia 31 de dezembro de 2020.

Tendo o referido período de transição terminado, o direito da União Europeia dei-
xou de ser aplicável ao Reino Unido, pelo que as empresas de investimento com 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Brochuras/Documents/7-Fundos%20de%20Investimento.pdf
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sede no Reino Unido passam a ser consideradas entidades de país terceiro, sendo-
-lhes aplicadas as regras adequadas a esse estatuto.

Em dezembro de 2020, no sentido de mitigar a incerteza jurídica no que respeita à 
validade e continuidade dos contratos em vigor e da atividade prosseguida por en-
tidades	do	setor	financeiro,	foi	publicado	o	Decreto-lei	n.º	106/2020,	de	23	de	de-
zembro, que estabeleceu, a partir de 1 de janeiro de 2021, a vigência de um regime 
de	contingência	aplicável	à	prestação	de	serviços	financeiros	em	Portugal	por	en-
tidades com sede no Reino Unido.

Este regime de contingência tem como objetivo conferir às empresas de inves-
timento	e	entidades	gestoras	com	sede	no	Reino	Unido	que	prestem	serviços	fi-
nanceiros a investidores portugueses um período adicional, até 31 de dezembro de 
2021, para cessarem os contratos em curso e os investimentos associados, caso 
optem por descontinuar a sua atividade em Portugal, ou instruir o respetivo pro-
cesso	de	autorização	da	atividade	de	intermediação	financeira	até	ao	dia	30	de	ju-
nho de 2021, caso optem por continuar a operar em Portugal. 

Os	 intermediários	 financeiros	 nestas	 circunstâncias	 deverão	 esclarecer	 os	 seus	
clientes	de	forma	simples,	clara	e	transparente,	sobre	o	impacto	do	fim	do	período	
transitório ocorrido no dia 31 de dezembro 2020. Devem, designadamente, informar 
se	pretendem	recorrer	ao	regime	previsto	no	Decreto-Lei	n.º	106/2020,	de	23	de	de-
zembro e se, ao abrigo do mesmo, pretendem denunciar os contratos em curso ou 
solicitar uma autorização para manter atividade em Portugal. A manutenção da ati-
vidade em Portugal poderá ser efetivada através de estabelecimento estável ou su-
cursal de entidade sediada noutro Estado-membro, ou ainda através de passaporte 
europeu de outro Estado-membro da União Europeia. Adicionalmente deve ser for-
necida informação sobre as implicações contratuais decorrentes para o seu rela-
cionamento com o cliente e os direitos que lhe assistem, em particular no que con-
cerne à cessação dos contratos e respetivo processo de devolução do património.

Todos	os	investidores	que	tenham	celebrado	contratos	de	intermediação	financei-
ra com empresas de investimento com sede no Reino Unido têm o direito de soli-
citar toda a informação sobre o seu património depositado nestas entidades, de 
serem informados quanto às opções disponíveis e respetivos passos a adotar para 
cada uma dessas opções.

A CMVM recomenda aos investidores nacionais que recorram a serviços de inter-
mediação	financeira	de	empresas	de	investimento	com	sede	no	Reino	Unido	que	
consultem a área dedicada no website da CMVM sobre o tema do Brexit e que, em 
caso de dúvidas as coloquem à CMVM, nomeadamente através do endereço de 
email brexit@cmvm.pt criado para o efeito.
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https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/brexit/Pages/brexit_home.aspx
http://brexit@cmvm.pt
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5.7. Fraude digital e intermediação financeira não autorizada

Em 2020, a CMVM recebeu 181 denúncias, o que corresponde a um aumento de 57% 
face a 2019. Quase dois terços das denúncias incidiram sobre entidades não auto-
rizadas (41%) ou eventuais situações de burla (23%). Apenas 14% das denúncias re-
caíram	sobre	intermediários	financeiros	registados	ou	autorizados	junto	da	CMVM.

A combinação de índices crescentes de digitalização e globalização na prestação 
de	serviços	e	atividades	de	investimento	e	o	confinamento	imposto	pela	pandemia	
por Covid-19 tem levado os investidores a uma utilização massiva de meios digitais. 
Esta realidade traduz-se num enquadramento especialmente favorável ao aumen-
to	de	eventuais	situações	de	burla	e/ou	intermediação	financeira	não	autorizada.
 
Tal enquadramento é ainda potenciado pela existência de níveis baixos de litera-
cia	financeira	e	digital,	associados	a	um	aumento	significativo	da	utilização	da	in-
ternet e, em particular, de redes sociais. Os meios publicitários de indução ao in-
vestimento	são	utilizados	de	forma	mais	sofisticada	e	apelativa	e	as	promessas	de	
retornos elevados e de baixo risco são um chamariz para os investidores, situação 
agravada pelo contexto de baixos retornos associados aos produtos bancários.

Face a esta situação, a CMVM reforçou os alertas aos investidores sobre possíveis 
situações de fraude e de entidades não autorizadas para o exercício da atividade 
de	intermediação	financeira	em	Portugal.	A	CMVM	tem	recomendado	aos	investi-
dores que, antes de estabelecerem qualquer relação contratual e fazerem entrega 
de qualquer valor, consultem elementos essenciais a uma tomada de decisão in-
formada e consciente, como seja a lista de intermediários financeiros registados 
na	CMVM	e	as	entidades	que	exercem	atividade	de	intermediação	financeira	em	
Portugal em regime de livre prestação de serviços. Esta informação está conti-
nuamente disponível no website da CMVM. Devem, igualmente, consultar os aler-
tas	publicados	sobre	intermediação	financeira	não	autorizada,	tanto	os	emitidos	
pela CMVM, que só em 2020 ascenderam a 45, como os recebidos pela CMVM pro-
venientes de autoridades de supervisão de outros países.

A CMVM tem igualmente procurado reforçar a informação prestada aos investido-
res	sobre	como	evitar	situações	de	fraude	ou	 intermediação	financeira	não	au-
torizada e sobre os sinais a que o investidor deve estar atento. Em 2020, a CMVM 
produziu  um vídeo e uma brochura relativos à temática da fraude no investimento 
em valores mobiliários. 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://web3.cmvm.pt/sdi/ifs/app/pesquisa_nome.cfm?nome
https://web3.cmvm.pt/sdi/ifs/LPS/index.cfm
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/fraude/Fraude/Pages/A-Fraude-no-investimento-em-valores-mobiliários.aspx
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5.8. Acionamento do SII motivado pela Orey Financial IFIC

No dia 14 de janeiro de 2020, o Banco de Portugal tornou pública a decisão tomada 
pelo Banco Central Europeu de revogação da autorização para o exercício da ati-
vidade da Orey Financial IFIC. Tal facto determinou o acionamento automático do 
Sistema de Indemnização aos Investidores (“SII” ou “Sistema”)13.

De	acordo	com	o	previsto	no	artigo	11.º,	n.ºs	2		e	3,	do	Decreto-lei	n.º	222/99,	e	nos	
artigos 11.º e 12.º do Regulamento do SII, uma vez acionado, impende sobre o SII o 
dever de desenvolver os procedimentos inerentes e consequentes ao acionamen-
to, nomeadamente a aferição da existência de créditos de investidores decorren-
tes	da	 incapacidade	financeira	da	entidade	participante	que	o	motivou	para,	de	
acordo com as condições legais ou contratuais aplicáveis, reembolsar os fundos 
especialmente afetos a operações de investimento que pertençam ou sejam de-
vidos	aos	investidores	e	restituir-lhes	os	instrumentos	financeiros	que	lhes	per-
tençam,	de	acordo	com	o	âmbito	de	cobertura	definido	no	artigo	3.º	do	Decreto- 
-lei	n.º	222/99.

Deste	modo,	o	SII	procedeu	oficiosamente	à	 verificação	da	existência	de	crédi-
tos de investidores abrangidos pela sua cobertura, tendo sido, por deliberação da 
Comissão Diretiva do SII de 09 de setembro de 2020, reconhecida a importância 
de cerca de 259 mil euros, correspondente ao montante global de créditos a ser 
reembolsado a 1.883 investidores da Orey Financial IFIC e respeitantes a comis-
sões indevidamente debitadas por esta entidade a fundos de clientes afetos a ope-
rações de Investimento realizadas em Portugal e Espanha, neste último caso atra-
vés da sua sucursal estabelecida neste país.

A legislação do SII não estabelece qualquer princípio ou regra que subordine a ad-
missão de créditos à cobertura do Sistema a um critério de materialidade, pelo 
que a admissão de créditos foi efetuada em obediência ao princípio da universa-
lidade. Neste sentido foram admitidos à cobertura do SII todos os montantes que 
preenchiam	os	requisitos	definidos	no	artigo	3.º	do	Decreto-lei	n.º	222/99,	nomea-
damente fundos devidos ou que pertenciam aos investidores da Orey Financial IFIC 
e que se encontravam especialmente afetos a operações de investimento.

A	verificação	da	admissibilidade	dos	créditos	e	o	pagamento	das	correspondentes	
indemnizações não depende de qualquer pedido ou requerimento a apresentar pe-
los	investidores,	sendo	o	processo	de	notificação	desencadeado	pelo	SII.		Assim,	
o SII tomou as medidas adequadas para informar os investidores da Orey Financial 
IFIC sobre o montante dos créditos que foram admitidos à cobertura do Sistema e 
respetivos montantes das indemnizações a reembolsar, de acordo com o limite má-
ximo de reembolso garantido de 25 mil euros por investidor14. Subsequentemente, 

13
 nos termos do disposto 

na alínea b) do n.º 1 

do artigo 11.º do Decreto-

Lei 222/99 (“DL 222/99”) e 

na alínea b) do artigo 10.º 

do Regulamento do SII, 

aprovado pela Portaria 

1266/2001, 

de 6 de novembro.

14
 artigo 10.º, n.º 1 do DL 

222/99 n.º 222/99, 

de 22 de junho, na 

redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 252/2003, 

de 17 de outubro e pelo 

Decreto-Lei n.º 162/2009, 

de 20 de julho

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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procedeu ao pagamento das indemnizações aos investidores interessados e divul-
gou informação sobre o acionamento do SII e sobre a liquidação da Orey Financial 
IFIC na área dedicada ao investidor no website da CMVM. A informação foi divul-
gada sob a forma de comunicados e publicação de perguntas e respostas relativas 
ao acionamento do sistema e ao pagamento das respetivas indeminizações.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/SistemaDeIndemnizacaoAosInvestidores/Comunicados/Pages/Comunicados.aspx?pg
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/SistemaDeIndemnizacaoAosInvestidores/FAQSII/Pages/faq_acionamentoSII.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/SistemaDeIndemnizacaoAosInvestidores/FAQSII/Pages/faq-pagamento-sii.aspx
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PROTEÇÃO
DO INVESTIDOR6.
6.1. Publicações

O 
reforço dos meios e informação disponíveis para apoiar os investidores no 

processo de tomada de decisão envolvendo a publicação em vários canais de 

informação e de perguntas e respostas sobre temas chave, constituíram uma 

das prioridades de atuação da CMVM. Destacam-se durante o ano de 2020 as 

seguintes publicações:

Reforço de informação aos investidores com novas brochuras sobre produtos 
financeiros e sobre fraude financeira

A CMVM disponibilizou	quatro	novas	brochuras	sobre	produtos	financeiros	desen-

volvidas	para	apoiar	os	investidores	não	profissionais	no	conhecimento	das	caracte-

rísticas, principais riscos e benefícios, encargos associados e cuidados a adotar nas 

escolhas de investimento. Para que os investidores reconheçam os sinais de fraude 

através da internet e saibam como proceder em caso de suspeita, a CMVM lançou 

também uma nova brochura e um vídeo onde alerta os investidores sobre a fraude 

digital. A CMVM reformulou ainda a Área do Investidor do website, com o objetivo de 

simplificar	o	acesso	dos	investidores	à	informação	relevante.	

Nova área dedicada às finanças sustentáveis
A CMVM reforçou a informação que disponibiliza no seu website sobre Finanças 
Sustentáveis, procurando satisfazer uma crescente procura e necessidade de in-

formação sobre a integração de fatores ambientais, sociais e de governo societário 

(ESG)	nas	decisões	financeiras.	Perante	o	número	de	 iniciativas	nacionais	e	 inter-

nacionais	e	a	rápida	evolução	verificada	no	enquadramento	legal	e	regulatório	na-

cional e europeu, a disponibilização estruturada e tempestiva de informação pela 

CMVM visa contribuir para a defesa dos investidores e o desenvolvimento do merca-

do nacional.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20200710w.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Brochuras/Documents/11-Fraudes%20Digitais.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/fraude/Fraude/Pages/A-Fraude-no-investimento-em-valores-mobiliários.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/alertas/Pages/alertas-aos-investidores.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/SDI/sustentabilidade/Pages/sustentabilidade_home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/SDI/sustentabilidade/Pages/sustentabilidade_home.aspx
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Celebração da Semana Mundial do Investidor
A CMVM organizou, pelo quarto ano consecutivo, a Semana Mundial do Investidor 

(World Investor Week) em Portugal, uma iniciativa global da IOSCO que visa promover 

a	educação	financeira	e	a	proteção	do	investidor.	A	edição	deste	ano	contou	com	o	

alto patrocínio de Sua Excelência o Senhor Presidente da República e focou-se em 

temas	como	os	desafios	para	os	investidores	num	contexto	de	incerteza	decorren-

te da crise pandémica ou o contributo que o mercado de capitais pode oferecer à 

economia. No website da CMVM podem ser consultados os eventos mais marcan-

tes da iniciativa, que decorreu, maioritariamente, por via digital. Foram realizados  

13 eventos promovidos com os 8 parceiros da CMVM, que contaram com cerca de 

três mil participantes diretos.

Perguntas e respostas na sequência da modificação da oferta pública de aquisição 
sobre o Grupo Media Capital

Na	sequência	da	publicação	pela	Cofina	-	SGPS,	S.A.	da	modificação	ao	anúncio	pre-

liminar de oferta pública geral de aquisição sobre ações representativas do capital 

social do Grupo Media Capital SGPS, S.A., a CMVM divulgou um conjunto de pergun-

tas e respostas relativas à oferta, com o objetivo de esclarecer o mercado e o públi-

co em geral sobre o processo.

Perguntas e respostas sobre liquidação da Orey Financial IFIC 
No seguimento da decisão de revogação da autorização da Orey Financial IFIC para o 

exercício da atividade, adotada pelo Banco Central Europeu, a CMVM disponibilizou 

um conjunto de perguntas e respostas sobre o processo de liquidação com o objeti-

vo de esclarecer os clientes, bem como o público em geral.

Perguntas e respostas sobre o pagamento de indemnizações relativas ao 
acionamento do SII motivado pela Orey Financial, IFIC

O Sistema de Indemnização aos Investidores (SII), na sequência do acionamento do 

SII no caso da Orey Financial – Instituição Financeira de Crédito, S.A., divulgou um 

conjunto de perguntas e respostas sobre o pagamento de indemnizações, com o ob-

jetivo de esclarecer os credores elegíveis, bem como o público em geral. 

Atualização das perguntas e respostas sobre o Brexit 
A saída do Reino Unido da União Europeia inicialmente prevista para 29 de março 

de 2019 e subsequentemente adiada, acabou por se concretizar a 1 de fevereiro de 

2020, mas sujeita a um período transitório de um ano, que terminou no dia 31 de de-

zembro de 2020. Perante o potencial impacto no mercado nacional da saída do Reino 

Unido do mercado interno da União Europeia, a CMVM preparou e mantém atuali-

zado um conjunto de perguntas e respostas que visam esclarecer os investidores  

sobre esta matéria.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20200916w.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20201015a.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/faq_opa_modificada_media_capital.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/faq_liquidacao_orey_ific.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/SistemaDeIndemnizacaoAosInvestidores/FAQSII/Pages/faq-pagamento-sii.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/faq_brexit_invest.aspx
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6. PROTEÇÃO
DO INVESTIDOR

6.2. Comunicados e alertas emitidos aos investidores

Destacam-se, durante o ano de 2020, os seguintes alertas e comunicados no âmbito do 
apoio ao investidor:

Orientações aos investidores no âmbito do Covid-19
Perante o contexto de elevada incerteza decorrente da pandemia de Covid-19, a 

CMVM emitiu um conjunto de orientações aos investidores. As orientações podem 

ser consultadas na Área do Investidor no website da CMVM.

Alertas sobre intermediação financeira não autorizada

A CMVM publica regularmente no seu website, comunicados	sobre	intermediação	fi-

nanceira não autorizada. 

Para	verificar	se	uma	determinada	entidade	que	oferece	serviços	de	investimento	

em	instrumentos	financeiros	está	autorizada	a	exercer	atividade	em	Portugal	deve	

consultar a lista de intermediários financeiros autorizados ou a lista de entidades 

habilitadas	a	prestar	serviços	financeiros	em	Portugal	em	regime	de	Livre	Prestação	

de Serviços (LPS).

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20200427z.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Alertas/Pages/Alertas.aspx
https://web3.cmvm.pt/sdi/ifs/app/pesquisa_nome.cfm?nome
https://web3.cmvm.pt/sdi/ifs/LPS/index.cfm
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