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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, permitam contrariar o fundamento da reclamação apresentada. Inclui também
reclamações em que a entidade reclamada não disponibilizou elementos que permitissem aferir da regularidade – ou irregularidade – da sua
atuação, não tendo, desta forma, sido possível concluir sobre a pretensão 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

3

Voltar ao índice

cmvm.pt

RELATÓRIO SOBRE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DE INFORMAÇÃO | 2021

1.

4

SUMÁRIO
EXECUTIVO

cmvm.pt

RELATÓRIO SOBRE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DE INFORMAÇÃO | 2021

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

E

5

m 2021 a CMVM recebeu 334 reclamações, menos 21% do que em 2020 e o
menor número dos últimos 10 anos. O
ano terminou com 55 reclamações em
análise, uma diminuição de 40% face
ao período homólogo. A redução também se verificou no universo de entidades objeto de reclamação, com uma
diminuição para 36 entidades, face às
41 de 2020. Na grande maioria das entidades reclamadas (28) o número de
reclamações diminuiu ou manteve-se
estável.
As reclamações recebidas incidiram sobretudo sobre atividades e serviços de intermediação financeira. O
número de reclamações apresentadas
contra entidades gestoras de plataformas de financiamento colaborativo
(crowdfunding) aumentou novamente,
a par das reclamações contra entidades que prestam serviços de intermediação financeira em Portugal ao abrigo do Regime de Livre Prestação de
Serviços.
A execução de ordens continuou
a ser o tema mais reclamado, embora se tenha registado uma redução
significativa no seu peso face a 2020,
um ano que foi caracterizado por um
acréscimo inusitado da volatilidade
nos mercados financeiros decorrente
da situação pandémica. Ainda no âmVoltar ao índice

cmvm.pt

bito da análise das reclamações por
assunto, mas numa trajetória inversa, o peso das reclamações relativas
a comissões e encargos subiu ligeiramente face ao ano anterior. A qualidade da informação prestada aos investidores, o terceiro assunto mais
referido em 2021, manteve o seu peso
face ao período homólogo.
Em 2021, a CMVM concluiu 370
processos de reclamação, menos 5%
do que em 2020, ano em que foram
concluídos 388 processos.
Neste ano não se registaram reclamações em que a CMVM tivesse
considerado existirem elementos que
fundamentassem a posição do reclamante e a entidade reclamada não tenha atendido à pretensão deste. Estes
dados sinalizam que o serviço de tratamento de reclamações da CMVM e
a resposta das entidades reclamadas
permitiram alcançar um maior nível de
proteção dos investidores.
Contrariamente à redução no número de reclamações, registou-se
um aumento significativo (50%) nos
pedidos de informação recebidos na
CMVM, refletindo em parte alguns dos
potenciais riscos decorrentes das
tendências de digitalização e utilização massiva de meios digitais pelos
investidores (não obstante, os níveis
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de tempestividade nas respostas aos
pedidos mantiveram-se). Este aumento foi particularmente evidente entre
os meses de março a maio, onde se registou um número substancial de pedidos de informação sobre um conjunto
de personalidades com elevado número de seguidores nas redes sociais
(influencers), cujas atividades poderiam potencialmente ser consideradas atividades de intermediação financeira não autorizada.
O peso dos pedidos de informação sobre a autorização de entidades
para a prestação de serviços de investimento quadruplicou em 2021, impulsionados pelos alertas da CMVM quanto aos cuidados que os investidores
devem ter antes de contratarem serviços. O maior peso (41%) continua a
ser atribuído aos pedidos de informação relacionados com a emissão de
certidões de valores mobiliários, encontrando-se a CMVM a desenvolver
esforços no sentido de promover alteração legislativa que permita uma
simplificação e redução dos casos
de obrigatoriedade de obtenção de
certidões.
Entre os assuntos com maior relevância para os investidores identificados pela CMVM na análise das reclamações, destacam-se os registos
de interações presenciais, prévias à
tomada de decisões de investimento,
entre investidores e colaboradores de
intermediários financeiros. A CMVM
recomenda aos investidores que procedam a uma revisão cuidada dos registos de modo a garantir que deles
constam todas as informações relevantes recebidas.
6
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Entre os outros temas identificados pela CMVM, está a digitalização e
em particular práticas de “gamificação” do investimento, isto é, a adoção
de uma abordagem ao investimento como se de um jogo se tratasse.
Tendo em conta a utilização crescente de plataformas de investimento digitais, a maior facilidade de acesso ao
investimento e o uso crescente de redes sociais como fonte de informação,
a CMVM tem seguido com atenção estes fenómenos e os potenciais riscos
que deles advêm tendo, em 2021, realizado várias comunicações aos investidores sobre esta temática.
A CMVM alerta ainda para as medidas de restrição aplicáveis à comercialização de CFDs, que visam a proteção do investidor não profissional,
designadamente para a obrigatoriedade de os intermediários financeiros
encerrarem posições em CFDs por insuficiência de margens, assim prevenindo o risco de perdas significativas
para os investidores.
A CMVM indica igualmente os resultados da supervisão efetuada sobre algumas empresas de investimento estrangeiras que comercializam
PRIIPs em Portugal ao abrigo do regime da Livre Prestação de Serviços, a
qual permitiu ultrapassar insuficiências ao nível da informação disponibilizada aos investidores residentes em
território nacional.
Por fim, a CMVM alerta os investidores para a necessidade de obterem uma simulação da taxa interna de
rentabilidade antes de tomarem decisões de investimento, designadamente na subscrição de obrigações.

1. SUMÁRIO
EXECUTIVO

RELATÓRIO SOBRE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DE INFORMAÇÃO | 2021

Devem assegurar-se que o seu intermediário financeiro cumpre o dever
de lhes disponibilizar esta simulação.
Os investidores podem também utili-

7

Voltar ao índice

cmvm.pt

zar o renovado simulador e comparador de custos e rentabilidades que a
CMVM passou a disponibilizar no final
de 2021.

RELATÓRIO SOBRE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DE INFORMAÇÃO | 2021

2.

8

PROCEDIMENTOS
NA ANÁLISE
E TRATAMENTO
DE RECLAMAÇÕES

cmvm.pt

RELATÓRIO SOBRE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DE INFORMAÇÃO | 2021

2. PROCEDIMENTOS NA ANÁLISE
E TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

A

9

CMVM assegura o tratamento de reclamações e a resposta a pedidos de informação de investidores não profissionais, relativamente a operações ou
entidades sujeitas à sua supervisão
ou relacionadas com os mercados de
instrumentos financeiros, através de
uma análise integrada, eficaz e consequente das reclamações e de uma
reação tempestiva a pedidos de informação. As reclamações são apresentadas, em primeiro lugar, junto da
entidade prestadora de serviços/intermediário financeiro, com o objetivo de
potenciar uma resolução a priori entre
o reclamante e a entidade reclamada,
intervindo a CMVM apenas em segunda
instância.
Nos termos do normativo legal, não

Voltar ao índice
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compete à CMVM o apuramento de uma
eventual indemnização a ser atribuída aos investidores que tenham sofrido danos, algo que apenas poderá ser
feito através do recurso a meios de resolução extrajudicial de litígios, meios
que a CMVM incentiva, ou através dos
tribunais. 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, quando entenda que as razões do reclamante não tenham sido
demonstradas como injustificadas
pelo intermediário financeiro.
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3. RECLAMAÇÕES

E

m 2021, a CMVM recebeu 334 reclamações, o que representa um decréscimo
de 21% face ao ano anterior. A diminuição relativa ao ano transato é explicada sobretudo por um maior número de
reclamações recebidas no primeiro semestre do ano de 2020, no seguimento
da elevada volatilidade registada naquele período nos mercados financeiros,
provocada pela pandemia de Covid-19.
O número de reclamações recebidas no ano representa também um decréscimo de cerca de 60% face à média dos últimos 10 anos. A variação
negativa é justificada, em grande medida, pelo elevado número de reclama-

ções registadas entre 2014 e 2017, relacionadas com as medidas de resolução
aplicadas ao Banco Espírito Santo, SA
(BES) e ao Banif - Banco Internacional
do Funchal, SA (Banif). No entanto,
para tal também contribuiu o facto de
a CMVM ter passado, a partir de 2019,
a tratar reclamações de investidores
apenas em segunda instância e, ainda, por ter ocorrido a transferência da
competência sobre a supervisão da comercialização de alguns instrumentos
financeiros (Fundos Pensões abertos
e Seguros Unit Linked) da CMVM para a
Autoridade de Supervisão de Seguros
e Fundos de Pensões (ASF).1

GRÁFICO 1 – Número de reclamações recebidas e concluídas | 2012-2021
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GRÁFICO 2 – Número de reclamações recebidas por mês
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No final de 2021 estavam em análise 55 reclamações, menos 40% do que
no final do ano anterior.
3.1. Reclamações recebidas
Os investidores intensificaram o uso do
Livro de Reclamações e, em particular,
do Livro de Reclamações Eletrónico,
como canal privilegiado para apresentarem reclamações. Em 2021, as
reclamações recebidas via Livro de

2

12

Reclamações representaram 64% do
total, mais cinco pontos percentuais
do que no ano anterior. Por seu lado, o
peso das reclamações recebidas diretamente na CMVM caiu novamente, representando apenas 20% do seu total.
Em cerca de 90% das reclamações
recebidas diretamente na CMVM, os reclamantes utilizaram como canal para
submissão de reclamações os meios
eletrónicos disponibilizados (website2 e
correio eletrónico).

A apresentação de uma reclamação junto da CMVM pode ser efetuada através deste link.
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GRÁFICO 3 – Reclamações recebidas por proveniência e meio de receção | 2021
Reclamações recebidas
diretamente na CMVM

Encaminhadas por
Outras Entidades (1)

16%
12%

CMVM - Website

6%

CMVM - Email

2%

CMVM - Carta/Fax

20%

Livro de Reclamações

64%

(1) Banco de Portugal; ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões; Ministério
das Finanças; Associações de Defesa do Consumidor; Autoridades de Supervisão Internacionais

Cerca de 98% das reclamações foram
apresentadas por pessoas singulares.
Entre estas, continua a registar-se a clara preponderância do género masculino,

responsável por 72% do total. Em termos
geográficos, a maioria dos reclamantes
reside em Portugal (92%), sobretudo nos
distritos de Lisboa e Porto (54%).

GRÁFICO 4 – Reclamações recebidas por tipo e género do reclamante | 2021
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QUADRO 1 – Reclamações recebidas por distrito/região de residência | 2021
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% Reclamações

LISBOA
PORTO
SETÚBAL
BRAGA
COIMBRA
MADEIRA
AVEIRO
FARO
LEIRIA
AÇORES
SANTARÉM
VIANA DO CASTELO
CASTELO BRANCO
ÉVORA
BEJA
VISEU
VILA REAL
BRAGANÇA
GUARDA
PORTALEGRE
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33,8%
20,1%
8,7%
4,8%
3,6%
3,0%
2,7%
2,7%
2,4%
2,1%
1,5%
1,2%
1,2%
0,9%
0,9%
0,6%
0,6%
0,6%
0,3%
0,0%
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As reclamações recebidas incidiram sobretudo sobre atividades e
serviços de intermediação financeira, tendo na sua maioria por objeto a
atuação de intermediários financeiros
registados na CMVM (89%). Esta percentagem representa uma queda de
três pontos percentuais face ao ano
anterior.
O número de reclamações apre-

sentadas contra entidades gestoras de
plataformas de financiamento colaborativo (crowdfunding) voltou a aumentar (8 em 2020, 10 em 2021). Também
se registou um aumento de reclamações contra entidades que prestam
serviços de intermediação financeira em Portugal ao abrigo do Regime
de Livre Prestação de Serviços (3 em
2020, 9 em 2021).

GRÁFICO 5 – Reclamações recebidas por tipo de entidade reclamada | 2021

Entidades gestoras
de plataformas
de crowdfunding 3%
Sociedade
Titularização Créditos 2%
Sociedade Gestora 2%

Intermediário Financeiro 89%

Entidade em Regime
de Livre Prestação
de Serviços 1%
Outros 1%
Emitentes 0%

A execução de ordens manteve-se
como o assunto que mais motivou a
apresentação de reclamações. No entanto, observou-se uma redução significativa no seu peso face a 2020, ano
em que, devido à elevada volatilidade
nos mercados decorrente da situação
pandémica, se registou um número
elevado de reclamações relacionadas
com este assunto (39% em 2020 comparado com 31% em 2021).
15
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Cerca de metade das reclamações relacionadas com este tema
incide sobre a execução tempestiva de ordens em mercado, um terço
diz respeito à transferência de títulos entre intermediários financeiros
e uma parte menos significativa refere-se a ordens de subscrição e resgate de unidades de participação de
Organismos de Investimento coletivo
(OIC).
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O peso das reclamações relativas a Comissões e Encargos subiu três
pontos percentuais face ao ano anterior, representando mais de um quinto
do total de reclamações. Neste tema,
manteve-se a forte incidência de reclamações relativas à cobrança de

comissões de guarda sobre valores
mobiliários de emitentes em situação
de insolvência.
A qualidade da informação prestada aos investidores foi o terceiro assunto mais referido em 2021, com um
peso semelhante ao ano anterior (22%).

GRÁFICO 6 – Reclamações recebidas por tipo de assunto
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39%
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prestada / Adequação
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Ao contrário da tendência registada nos últimos anos, o peso do número
de reclamações que incide sobre instrumentos financeiros não complexos
(ações, obrigações simples e fundos
de investimento) diminuiu face ao período homólogo (5 pontos percentuais),
representando, ainda assim, 75% do
total das reclamações recebidas. Para
esta queda contribuiu, sobretudo, um
menor número de reclamações que incidiram sobre fundos de investimento
(24% em 2020, 20% em 2021). Por sua
vez, o peso das reclamações relacionadas com ações ou obrigações manteve-se estável.
16
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O peso das reclamações relativas a instrumentos financeiros complexos cresceu 2 pontos percentuais,
embora se mantenha pouco expressivo, representando 7% do total. Dentro
da categoria de “outros ou não aplicável”, destacamos as reclamações contra sociedades de titularização de crédito relativas à gestão dos créditos
cedidos e as reclamações contra entidades gestoras de plataformas de financiamento colaborativo relativas a
comissões praticadas ou à gestão de
projetos em incumprimento, e que não
incidem, necessariamente, sobre instrumentos financeiros.
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GRÁFICO 7 – Reclamações recebidas por tipo de instrumento financeiro
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3.2. Reclamações concluídas
Em 2021, a CMVM concluiu 370 processos de reclamação, menos 5% do que
em 2020. Em 89% dos processos foi
solicitada a pronúncia à entidade re-

3

30%

40%

50%

clamada e 9% das reclamações concluídas não foram admitidas por não
reunirem os requisitos3 previstos legalmente ou porque versavam sobre matérias que não se encontram sujeitas à
supervisão da CMVM.

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.

17
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GRÁFICO 8 – Tipo de Conclusão | 2021

Esclarecimento pela CMVM 1%

Reclamação em que a entidade reclamada
atendeu à pretensão do reclamante
(a)

(b)

Reclamação
desfavorável
ao reclamante

33%
55%

33%
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(d)

Reclamação
não admitida

9%

(c)

Reclamação em que a entidade reclamada
não atendeu à pretensão do reclamante

Desistência do reclamante 2%

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

No âmbito da prestação de serviços e atividades de investimento em
instrumentos financeiros e/ou dos respetivos serviços auxiliares, a percentagem de reclamações nas quais a CMVM
considerou não existirem elementos
para fundamentar a posição dos reclamantes caiu cinco pontos percentuais,
para 55%. Em sentido inverso, o peso
de reclamações em que a entidade reclamada atendeu à pretensão do reclamante aumentou de 24% em 2020 para
33% em 2021.
Em 2021 não se registaram reclamações em que a CMVM tivesse considerado existirem elementos que fundamentassem a posição do reclamante
e que a entidade reclamada não tenha
atendido à pretensão deste. A evolu18
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ção recente deste indicador, em particular após a entrada em vigor em 2019
da alteração ao Regulamento da CMVM
n.º 2/2016, de 18 de julho (que promove
o tratamento de reclamações na CMVM
em segunda instância e onde a CMVM
intervém com vista à tutela dos legítimos direitos dos investidores quando
não esteja demonstrado, na ótica da
CMVM, o cumprimento do normativo legal), parece indicar que o modelo atual
de tratamento de reclamações é mais
eficaz, contribuindo para a devida proteção do investidor.
O maior nível de sensibilização das
entidades supervisionadas e o maior
cuidado na apreciação das reclamações contribuirá também para alcançar este resultado positivo.
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QUADRO 2 – Conclusão por Tipo de Assunto e Instrumento Financeiro | 2021
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

Qualidade da Informação Prestada / Adequação

4,3%

14,4%

0,0%

Obrigações / Papel Comercial

0,3%

2,8%

0,0%

10,0%

Ações / Ações Preferenciais / Direitos

1,2%

4,3%

0,0%

22,2%

(1+3) / (1+2+3)

23,0%

Fundos de Investimento

1,2%

5,8%

0,0%

17,4%

Obrigações Estruturadas (Notes)

0,0%

0,9%

0,0%

0,0%

CFDs / Certificados / Warrants / Opções / Futuros

1,2%

0,3%

0,0%

80,0%

Outros / Não aplicável

0,3%

0,3%

0,0%

50,0%

Execução de Ordens

19,9%

18,0%

0,0%

52,4%

Obrigações / Papel Comercial

0,6%

1,2%

0,0%

33,3%

Ações / Ações Preferenciais / Direitos

12,8%

9,2%

0,0%

58,3%

Fundos de Investimento

5,5%

3,7%

0,0%

60,0%

CFDs / Certificados / Warrants / Opções / Futuros

0,0%

1,8%

0,0%

0,0%

Outros / Não aplicável

0,9%

2,1%

0,0%

30,0%

Comissões / Encargos / Cláusulas Contratuais

5,2%

19,6%

0,0%

21,0%

Obrigações / Papel Comercial

0,9%

1,2%

0,0%

42,9%

Ações / Ações Preferenciais / Direitos

3,7%

13,1%

0,0%

21,8%

Fundos de Investimento

0,0%

1,2%

0,0%

0,0%

Obrigações Estruturadas (Notes)

0,0%

0,3%

0,0%

0,0%

Outros / Não aplicável

0,6%

3,7%

0,0%

14,3%

Custódia / Juros / Dividendos

4,0%

4,9%

0,0%

44,8%

Obrigações / Papel Comercial

0,6%

1,2%

0,0%

33,3%

Ações / Ações Preferenciais / Direitos

2,4%

2,4%

0,0%

50,0%

Fundos de Investimento

0,3%

0,6%

0,0%

33,3%

Outros / Não aplicável

0,6%

0,6%

0,0%

50,0%

Gestão de carteiras / Consultoria

0,0%

0,3%

0,0%

0,0%

Fundos de Investimento

0,0%

0,3%

0,0%

0,0%

Subscrição não autorizada

0,3%

0,6%

0,0%

33,3%

Obrigações / Papel Comercial

0,0%

0,3%

0,0%

0,0%

Ações / Ações Preferenciais / Direitos

0,3%

0,0%

0,0%

100,0%

Fundos de Investimento

0,0%

0,3%

0,0%

0,0%

Outros Motivos

3,7%

4,9%

0,0%

42,9%

Ações / Ações Preferenciais / Direitos

0,9%

2,4%

0,0%

27,3%

Fundos de Investimento

0,3%

0,9%

0,0%

25,0%

Outros / Não aplicável
TOTAL

2,4%

1,5%

0,0%

61,5%

37,3%

62,7%

0,0%

37,3%

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.
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Em 2021, o tempo4 mediano de tratamento das reclamações foi de 49
dias úteis, representando um aumento
relativamente ao ano anterior. Um dos
objetivos da CMVM é reduzir futuramente este indicador normalizando-o
para níveis pré-pandemia. No contexto

pandémico, a CMVM optou por conceder aos intermediários financeiros um
maior prazo de resposta aos pedidos
de elementos da CMVM no âmbito do
tratamento de reclamações, fator que
contribuiu para a referida diminuição
de tempestividade.

GRÁFICO 9 – Prazo mediano de tratamento das reclamações concluídas (Dias corridos)
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3.3. Entidades reclamadas
Dos 370 processos de reclamação concluídos em 2021, 89% dos casos foram objeto de pronúncia pelas entidades reclamadas. Deste conjunto de 327
reclamações, em todas as situações a
pretensão do reclamante ou foi atendida pela entidade reclamada (37%) ou
a CMVM entendeu não assistir razão ao
reclamante (63%), não tendo havido re-

4

20

clamações em que a entidade reclamada não tenha atendido à pretensão
do reclamante quando a CMVM tivesse
considerado que tal era devido.
De salientar ainda que, em 2021,
as entidades que registaram um maior
peso de reclamações em que foi atendida a pretensão do reclamante foram
o Caixa - Banco de Investimento, SA e
o Banco Santander Totta, SA, no universo de entidades com mais de 20

Dias corridos, inclui tempo em que a CMVM esteve a aguardar elementos das Entidades Reclamadas e/ou dos Reclamantes.
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reclamações concluídas, e o Banco
ActivoBank, SA e o Banco BPI, SA, no
universo de entidades com menos de
20 e mais de 10 reclamações concluídas. Já no universo de entidades com
menos de 10 reclamações concluídas pela CMVM, destacam-se o BEST

21
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- Banco Electrónico de Serviço Total,
SA e a entidade cipriota Royal Forex
Limited (atua em Portugal ao abrigo do Regime de Livre Prestação de
Serviços), que atenderam a todas as
reclamações que foram apresentadas
por reclamantes junto da CMVM.
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Quadro 3 – Reclamações concluídas | 2021 |
Ordenadas pelo número de reclamações concluídas no ano
Entidade Reclamada

N.º Reclamações
concluídas
objeto de pronúncia
pela entidade
reclamada

% Reclamações
em que a entidade
reclamada atendeu
à pretensão
do reclamante (1)

% Reclamações
desfavoráveis
ao reclamante (2)

% Reclamações
em que a Entidade
Reclamada não
atendeu à pretensão
do reclamante (3)

>= 50 Reclamações concluídas				
Banco Santander Totta, SA (IF)

64

35,9%

64,1%

0,0%

Caixa Geral de Depósitos, SA (IF)

52

30,8%

69,2%

0,0%

>= 20 e < 50 Reclamações concluídas				
Banco Comercial Português, SA (IF)

38

31,6%

68,4%

0,0%

Caixa - Banco de Investimento, SA (IF)

23

47,8%

52,2%

0,0%

Novo Banco, S.A. (IF)

22

27,3%

72,7%

0,0%

>= 10 e < 20 Reclamações concluídas				
Banco ActivoBank, SA (IF)

19

68,4%

31,6%

0,0%

Banco BPI, SA (IF)

18

38,9%

61,1%

0,0%

ABANCA Corporación Bancaria, SA - Sucursal em Portugal (IF)

13

7,7%

92,3%

0,0%

Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. (IF)

13

38,5%

61,5%

0,0%

RAIZECROWD - Serviços de Informação e Tecnologia,
Sociedade Unipessoal, LDA (EGPC)

12

0,0%

100,0%

0,0%

> 2 e < 10 Reclamações concluídas				
Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal (IF)

9

44,4%

55,6%

0,0%

Hefesto STC, SA (STC)

6

66,7%

33,3%

0,0%

Banco de Investimento Global, SA (IF)

5

20,0%

80,0%

0,0%

BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA (IF)

5

100,0%

0,0%

0,0%

Banco LJ Carregosa, SA (IF)

4

75,0%

25,0%

0,0%

Royal Forex Limited (LPS)

4

100,0%

0,0%

0,0%

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl (IF)

3

33,3%

66,7%

0,0%

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. - Sucursal em Portugal (IF)

3

33,3%

66,7%

0,0%

<= 2 Reclamação recebida				
Outras

(1)

14

45,0%

55,0%

0,0%

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

(2)
(3)

Reclamações desfavoráveis aos reclamantes / Reclamações concluídas objeto de pronúncia pela entidade reclamada.
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.
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QUADRO 4 – Reclamações concluídas | 2021 | Ordenadas pelo n.º absoluto de Reclamações
e, em cada grupo, pelo Valor relativo do n.º de Reclamações face ao Montante Médio Mensal
(2021) de Valores Mobiliários sob custódia por conta de outrem
Entidade Reclamada

N.º Reclamações
concluídas
objeto de pronúncia
pela entidade
reclamada

Peso no total (%)

Montante Médio
Mensal de Valores
Mobiliários sob
custódia por conta
de outrem (2021) (1)

Reclamações
Versus Montante
sob custódia (2)

>= 50 Reclamações concluídas				
Banco Santander Totta, SA (IF)

64

19,6%

42,30

1,51

Caixa Geral de Depósitos, SA (IF)

52

15,9%

46,07

1,13

>= 20 e < 50 Reclamações concluídas				
Caixa - Banco de Investimento, SA (IF)

23

7,0%

0,32

72,91

Banco Comercial Português, SA (IF)

38

11,6%

63,97

0,59

Novo Banco, S.A. (IF)

22

6,7%

39,79

0,55

>= 10 e < 20 Reclamações concluídas				
Banco ActivoBank, SA (IF)

19

5,8%

0,38

50,41

ABANCA Corporación Bancaria, SA - Sucursal em Portugal (IF)

13

4,0%

2,39

5,43

Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. (IF)

13

4,0%

6,72

1,94

Banco BPI, SA (IF)

18

5,5%

27,20

0,66

RAIZECROWD - Serviços de Informação e Tecnologia,
Sociedade Unipessoal, LDA (EGPC)

12

3,7%

n.a.

n.a.

> 2 e < 10 Reclamações concluídas				
BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA (IF)

5

1,5%

1,21

4,15

Banco LJ Carregosa, SA (IF)

4

1,2%

1,19

3,37

Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal (IF)

9

2,8%

3,81

2,36

Banco de Investimento Global, SA (IF)

5

1,5%

2,78

1,80

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl (IF)

3

0,9%

3,71

0,81

Hefesto STC, SA (STC)

6

1,8%

n.a.

n.a.

Royal Forex Limited (LPS)

4

1,2%

n.d.

n.d.

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. - Sucursal em Portugal (IF)

3

0,9%

n.d.

n.d.

<= 2 Reclamação concluída				
Outras

(1)

14

4,3%

n.a.

n.a.

Montante Médio Mensal (Ano 2021) de Valores Mobiliários 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 2021) sob
custódia por conta de outrem.
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QUADRO 5 – Reclamações concluídas | 2021 | Ordenadas pelo n.º absoluto de Reclamações e,
em cada grupo, pelo Valor relativo do n.º de Reclamações face ao Montante Médio Mensal
(2021) de Receção de Ordens
Entidade Reclamada

N.º Reclamações
concluídas
objeto de pronúncia
pela entidade
reclamada

Peso no total (%)

Montante Médio
Mensal Valor
Receção de ordens
(2021) (1)

Reclamações
Versus Montante
Receção Ordens (2)

>= 50 Reclamações concluídas				
Caixa Geral de Depósitos, SA (IF)

52

15,9%

1,29

40,21

Banco Santander Totta, SA (IF)

64

19,6%

3,06

20,89

>= 20 e < 50 Reclamações concluídas				
Novo Banco, S.A. (IF)

22

6,7%

1,57

14,02

Caixa - Banco de Investimento, SA (IF)

23

7,0%

3,73

6,16

Banco Comercial Português, SA (IF)

38

11,6%

10,03

3,79

>= 10 e < 20 Reclamações concluídas				
ABANCA Corporación Bancaria, SA - Sucursal em Portugal (IF)

13

4,0%

0,39

33,00

Banco ActivoBank, SA (IF)

19

Banco BPI, SA (IF)

18

5,8%

1,10

17,22

5,5%

2,23

8,07

Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. (IF)

13

4,0%

4,49

2,90

RAIZECROWD - Serviços de Informação e Tecnologia,
Sociedade Unipessoal, LDA (EGPC)

12

3,7%

n.a.

n.a.

> 2 e < 10 Reclamações concluídas				
Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal (IF)

9

2,8%

0,70

12,87

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl (IF)

3

0,9%

0,74

4,05

Banco de Investimento Global, SA (IF)

5

1,5%

14,60

0,34

BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA (IF)

5

1,5%

16,79

0,30

Banco LJ Carregosa, SA (IF)

4

1,2%

37,18

0,11

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. - Sucursal em Portugal (IF)

3

0,9%

31,55

0,10

Hefesto STC, SA (STC)

6

1,8%

n.a.

n.a.

Royal Forex Limited (LPS)

4

1,2%

n.d.

n.d.

<= 2 Reclamação concluída				
Outras

(1)
(2)

14

n.a.

n.a.

Montante Médio Mensal (Ano 2021) sob custódia por conta de outrem (Unidade de Referência: 100 000 000 EUROS) (Fonte: CMVM).
N.º Reclamações Concluídas objeto de pronúncia pela Entidade Reclamada concluídas no Ano sobre Montante Médio Mensal (Ano 2021) de
Receção de Ordens.
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Em 2021, o universo de entidades
objeto de reclamação diminuiu para
36 entidades, comparativamente às 41
entidades do ano anterior. Do universo
de entidades objeto de reclamação em
2020 e 2021, apenas 8 registaram um
crescimento no número de reclamações e 28 registaram uma diminuição
ou manutenção.
Os aumentos mais expressivos no
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número de reclamações recebidas,
dentro do universo de entidades com
cinco ou mais reclamações, registaram-se no Banco LJ Carregosa, SA e
no Banco Santander Totta, SA. Dentro
do mesmo universo, as entidades com
maior redução no número de reclamações face a 2020 foram o Banco BPI,
SA e o Caixa - Banco de Investimento,
SA.
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QUADRO 6 – Reclamações recebidas | 2021 | Ordenadas pelo n.º absoluto de Reclamações e,
em cada grupo, pela variação do n.º reclamações entradas
N.º Reclamações
recebidas

Entidade Reclamada

Peso no total (%)

Variação
Nº Reclamações
face a 2020

>= 30 Reclamações recebidas			
Banco Santander Totta, SA (IF)

74

22,2%

25,4%

Caixa Geral de Depósitos, SA (IF)

57

17,1%

-13,6%

Banco Comercial Português, SA (IF)

38

11,4%

-22,4%

>= 10 e < 30 Reclamações recebidas			
Banco ActivoBank, SA (IF)

18

5,4%

5,9%

Novo Banco, S.A. (IF)

24

7,2%

-17,2%

Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. (IF)

12

3,6%

-29,4%

ABANCA Corporación Bancaria, SA - Sucursal em Portugal (IF)

12

3,6%

-42,9%

Banco BPI, SA (IF)

12

3,6%

-72,7%

>= 5 e < 10 Reclamações recebidas			
Banco LJ Carregosa, SA (IF)

6

1,8%

100,0%

Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal (IF)

8

2,4%

14,3%

Hefesto STC, SA (STC)

8

2,4%

14,3%

RAIZECROWD - Serviços de Informação e Tecnologia,
Sociedade Unipessoal, LDA (EGPC)

8

2,4%

0,0%

BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA (IF)

8

2,4%

-46,7%

Caixa - Banco de Investimento, SA (IF)

9

2,7%

-52,6%

> 1 e < 5 Reclamações recebidas			
Royal Forex Limited (LPS)

4

1,2%

300,0%

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. - Sucursal em Portugal (IF)

4

1,2%

0,0%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA (IF)

3

0,9%

-25,0%

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl (IF)

3

0,9%

-25,0%

Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal (IF)

3

0,9%

-25,0%

Banco BIC Português, SA (IF)

2

0,6%

-33,3%

Banco de Investimento Global, SA (IF)

2

0,6%

-87,5%

Norfin - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliários, SA (SG)

4

1,2%

(1)

OBR Investments Limited (LPS)

2

0,6%

(1)

<= 1 Reclamação recebida			
Outros

(1)
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3,9%

n.a.
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4. PEDIDOS DE INFORMAÇÃO

E

4.1 Número e meios de receção
m 2021, o número de pedidos de informação recebidos na CMVM registou
um aumento significativo em comparação com o ano anterior, crescendo
50%.
Apesar do aumento significativo
no número de pedidos, o tempo mediano de resposta às solicitações dos
investidores (não inclui Linha Verde ou
atendimentos presenciais) manteve-se em 2021 em 9 dias corridos.

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, representando 52%
do total de pedidos, um aumento de 5
pontos percentuais comparativamente ao seu peso no ano anterior. Em
sentido inverso, o e-mail foi menos
utilizado pelos investidores (44% em
2020, 39% em 2021) e os outros canais
não eletrónicos representaram apenas 1% do total de pedidos.

GRÁFICO 10 – Pedidos de informação recebidos
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GRÁFICO 11 – Pedidos de informação recebidos por meio de receção
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O aumento do número de pedidos
de informação foi particularmente notório entre os meses de março e maio,
período onde se registou um elevado
número de pedidos de informação sobre as atividades de um conjunto de
personalidades com um elevado nú-
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mero de seguidores nas redes sociais
(influencers), designadamente sobre
se tais atividades poderiam ser enquadradas como intermediação financeira não autorizada. Salienta-se que a
CMVM emitiu vários alertas associados
a estas práticas.

GRÁFICO 12 – Pedidos de informação recebidos por mês | 2021
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4.2. Principais temas
Os pedidos de informação relacionados com o procedimento de emissão
de certidões de valores mobiliários aumentaram significativamente, representando mais de 40% do total de pedidos de informação (o que compara com
33% em 2020). A CMVM dispõe no seu
website de um conjunto de informação
útil para os requerentes relativamente
a este procedimento.
Um segundo tema que ganhou preponderância, como já referido, foi a identificação de possíveis situações de intermediação financeira não autorizada,
cujo peso dos pedidos no total ascendeu
a 12%, quadruplicando em comparação
com o período homólogo. Salientamos
que, previamente à contratação de serviços de intermediação financeira, os
investidores devem assegurar-se que

a entidade em causa está autorizada a
prestar tais serviços em Portugal, podendo, para o efeito, consultar no website da CMVM a lista de intermediários
financeiros registados junto da CMVM e
a lista das entidades autorizadas a prestar serviços de intermediação financeira em Portugal ao abrigo do Regime de
Livre Prestação de Serviços.
Em sentido inverso, registou-se
uma diminuição de questões de investidores relacionadas com comissões e
encargos e com instrumentos financeiros específicos, representando cada
tema 5% do total de pedidos em 2021,
face aos 9% de 2020. A maioria dos pedidos nestas duas rubricas diz respeito
a valores mobiliários de emitentes em
situação de insolvência ou não admitidos à negociação e as respetivas comissões de guarda que resultam da sua
manutenção.

GRÁFICO 13 – Pedidos de informação recebidos por tipo de assunto
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5. DESTAQUES NO ÂMBITO
DO APOIO AO INVESTIDOR

N

5.1. Registo pelos intermediários
financeiros de contactos com
investidores com vista à realização
de operações de investimento
um contexto em que os contactos presenciais mantidos entre os intermediários e os investidores se revelam
muitas vezes decisivos para a formação do processo de tomada de decisão do investidor quanto à subscrição
de um determinado instrumento financeiro, afigura-se de suma importância
garantir o devido registo das informações transmitidas durante as interações ocorridas nesse âmbito.
No quadro regulatório vigente no
ordenamento jurídico europeu, encontra-se consagrado o dever de o intermediário financeiro registar, num suporte duradouro, todas as informações
pertinentes transmitidas nas reuniões
tidas frente a frente com os investidores. As informações registadas devem
incluir, no mínimo, a data e hora das
reuniões, o local das reuniões, a identidade dos participantes, o iniciador
das reuniões e informações pertinentes sobre a ordem do cliente, incluindo

5
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o preço, o volume, o tipo de ordem e o
momento em que deve ser transmitida
ou executada5.
Tendo em consideração que o conteúdo inserido nos registos das reuniões deve resumir com exatidão a informação relevante veiculada nesse
contexto, é recomendável que os investidores, antes de os validarem através de assinatura, revejam cuidadosamente e garantam que tais registos
refletem tudo o que foi referido de relevante por ambas as partes. A completude destes registos é muito importante para a futura tutela dos legítimos
interesses dos investidores.
5.2. Encerramento de posições em
CFDs por insuficiência de margens
Em 2021, a CMVM recebeu reclamações em que os investidores contestavam o encerramento automático
por parte dos intermediários financeiros de determinadas posições em
Contratos Diferenciais (CFD), sem a
sua autorização.
Em maio de 2018, a Autoridade
Europeia dos Valores Mobiliários e dos

Cfr., artigo 76.º, n.º 9, alíneas a) até e) do Regulamento Delegado (EU) 2017/565 da Comissão de 25 de abril de 2016.
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Mercados (ESMA) definiu um conjunto de restrições6 à comercialização de
CFDs a investidores não profissionais,
transpostas para a regulamentação
nacional7 em agosto de 2019. As restrições tiveram como objetivo garantir
um nível de proteção mínimo adequado e uniforme a investidores de retalho
que negoceiam CFDs, de forma a garantir uma redução do risco de venda
desadequada de CFDs e de limitar consequências financeiras nefastas para
os investidores.
As restrições à comercialização
de CFDs traduzem-se na limitação
dos níveis de alavancagem8 permitidos, determinados em função do ativo subjacente associado ao CFD que
o investidor pretende adquirir. A intro-

6

dução destes limites de alavancagem
ajuda a proteger os clientes, uma vez
que obriga ao pagamento de uma margem inicial mínima para poderem negociar um CFD, limitando, desta forma,
a exposição nocional do investimento em relação ao montante dos fundos
investidos.
As restrições obrigam igualmente a que os intermediários financeiros
encerrem as posições de um ou mais
CFDs de um investidor não profissional, quando a soma dos fundos na conta de negociação de CFD e os lucros líquidos não realizados de todos os CFDs
abertos ligados a essa conta correspondam a menos de metade do total da
margem inicial relativa a todos os CFDs
abertos. Esta proteção tem em vista a

Decisão (UE) 2018/795 da ESMA, renovada pela Decisão (UE) 2018/1466 da ESMA, Decisão (UE) 2018/2064 da ESMA e pela Decisão (UE) 2019/679
da ESMA.

7

Regulamento da CMVM n.º 5/2019 que restringe a comercialização, distribuição e venda de contratos diferenciais e proíbe a comercialização,
distribuição e venda de opções binárias em Portugal a investidores não profissionais.

8

Os intermediários financeiros exigem uma margem mínima de:
• 3,33%, quando o par de divisas subjacente é composto por quaisquer duas das seguintes divisas: dólar americano, euro, iene japonês,
libra esterlina, dólar canadiano ou franco suíço;
• 5%, quando o índice subjacente, o par de divisas ou o produto é qualquer um dos seguintes índices de ações:
• Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock
Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ),
NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors/Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO
STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);
• Um par de divisas composto por, pelo menos, uma divisa não mencionada na alínea a) acima; ou;
• Ouro;
•

10%, quando o índice subjacente se refere a uma mercadoria ou a qualquer índice de ações diferente dos enumerados acima;

•

50%, quando o subjacente é uma criptomoeda; ou

•

20%, quando o subjacente é:
• Uma ação; ou
• Outro subjacente que não consta nas alíneas supra.
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redução ou limitação do risco de perda
efetiva (e não apenas potencial) de fundos significativamente superiores aos
fundos investidos nos CFDs, em condições normais de mercado. É um mecanismo de proteção patrimonial dos investidores não profissionais (também
habitualmente denominado de “stop
loss” ou “cut loss”).
A disponibilização desta proteção
e a normalização da percentagem que
determina o encerramento obrigatório
de uma posição em CFD aberta por um
cliente (50 % da margem inicial exigida)
também se destinaram a dar resposta à aplicação incoerente de práticas
de encerramento da margem por parte
dos fornecedores de CFDs.
Estas medidas impõem, igualmente, que o risco máximo assumido pelos
investidores não profissionais na negociação de CFDs esteja limitado aos
fundos existentes na sua conta de negociação de CFDs, impedindo que as
contas registem saldos negativos decorrentes dessa negociação.
As medidas para evitar os saldos
negativos nas contas de negociação
têm em vista proteger o investidor de
retalho de circunstâncias em que se
verifique uma alteração negativa de
preços do ativo subjacente que seja
suficientemente grande e súbita para
impedir que o intermediário financeiro
encerre a posição de CFDs, como exigido pela proteção do encerramento da
margem, evitando, desta forma, que o
cliente fique com um valor negativo na
conta.
Tendo em conta o normativo legal
acima referido, as reclamações apresentadas na CMVM sobre esta matéria
34
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não revelaram a existência de incumprimentos, tendo os intermediários financeiros encerrado as posições dos
clientes devido à insuficiência de margens e nos termos da lei. Destaca-se,
novamente, que estas atuações visam
a proteção do investidor não profissional, evitando que incorra em perdas desajustadas e desproporcionais.
5.3. Exercício de direitos
de subscrição em aumentos
de capital não objeto
de Oferta Pública em Portugal
O investimento tem cada vez mais uma
natureza global, com os investidores
nacionais a deterem recorrentemente
valores mobiliários emitidos por emitentes estrangeiros. Quando ocorrem
eventos corporativos sobre esses ativos, como sejam aumentos de capital,
esses eventos podem não ser objeto de
oferta pública em Portugal.
Num caso em concreto que foi alvo
de reclamação, no prospeto de aumento de capital de uma sociedade estrangeira constava que os acionistas (inclusive investidores não profissionais)
podiam exercer os seus direitos de
subscrição preferenciais mesmo nos
Estados Membros da União Europeia
onde a oferta não era pública, tendo, no
entanto, o intermediário financeiro nacional recusado o exercício desses direitos aos seus clientes porque o evento não era objeto de oferta pública em
Portugal.
Salienta-se, ainda, que os intermediários financeiros apenas podem recusar uma ordem para a realização de
operações sobre instrumentos finan-
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ceiros nos termos definidos nos Código
dos Valores Mobiliários9, os quais não
se aplicavam no caso em apreço, tendo o intermediário, no seguimento das
diligências da CMVM, chegado a um entendimento com o cliente.
5.4. Prestação de informação
no âmbito de Ofertas Públicas
de subscrição de obrigações
No âmbito do tratamento de reclamações e da sua atividade de supervisão, a
CMVM identificou vários casos relativos
a Ofertas Públicas de Distribuição (OPD)
ou de Troca (OPT) de obrigações. Nestes
casos, a reduzida dimensão do montante subscrito pelo investidor gerou situações em que o valor das comissões associadas à detenção deste investimento
(v.g. comissão de custódia dos títulos,
comissões de subscrição, de reembolso
ou de rendimentos) revelava-se superior
ao rendimento (líquido de impostos) proveniente dessas obrigações, traduzindo-se num retorno negativo sobre o investimento efetuado.
De acordo com a legislação em vigência, os intermediários financeiros

9

devem prestar aos investidores em
OPD ou em OPT de obrigações, previamente à respetiva ordem de subscrição ou troca, a informação10 necessária
para uma tomada de decisão esclarecida e fundamentada11.
Na comercialização deste instrumento financeiro, as entidades colocadoras têm também deveres ao nível
do governo do produto, nomeadamente, de determinar o mercado-alvo para
a obrigação, tendo em conta o mercado-alvo definido pelo emitente.
Tais deveres têm relevância acrescida uma vez que, em regra, as obrigações são classificadas como instrumentos financeiros não complexos, o que
implica que, no processo de colocação
da oferta, os intermediários financeiros
não estejam obrigados a avaliar o carácter adequado da operação quando a iniciativa seja exclusiva do cliente.
Especificamente quanto à informação sobre os custos, importa salientar que o intermediário financeiro deve
entregar aos investidores, em momento prévio ao da tomada de decisão de
investimento, uma simulação da taxa
interna de rentabilidade (TIR), líquida

Nos termos previsto no Artigo 326.º do Código dos Valores Mobiliários.

10

Deve incluir informação relativa:

a) a identificação e explicação da natureza da obrigação, incluindo que o instrumento se destina a não profissionais, tendo em conta o mercadoalvo identificado pelo respetivo intermediário financeiro, conforme previsto na alínea d) do n.º 1 do art.º 312.º do Cód.VM.;
b) os riscos envolvidos na operação a realizar, conforme previsto na alínea e) do n.º 1 do art.º 312.º do Cód.VM e nos n.ºs 1 e 2 do art.º 48.º do
Regulamento Delegado;
c) os custos relativos à subscrição na OPD, permitindo ao investidor conhecer o custo total e o respetivo impacto sobre o retorno do investimento,
bem como quaisquer oscilações previsíveis dos custos, conforme previsto na alínea h) do n.º 1 e n.º 8 do art.º 312.º do Cód.VM e no n.º 10 do art.º
50.º do Regulamento Delegado, bem como no Anexo II do referido Regulamento; e
d) a informação sobre os locais onde pode ser consultado o Prospeto, conforme previsto no n.º 3 do art.º 48.º do Regulamento Delegado.
11
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Nos termos previstos no artigo 312.º do Cód.VM e no capítulo 3, secção 1 do Regulamento Delegado (UE) 2017/565 (doravante Regulamento Delegado).

Voltar ao índice

cmvm.pt

5. DESTAQUES NO
ÂMBITO DO APOIO
AO INVESTIDOR

RELATÓRIO SOBRE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DE INFORMAÇÃO | 2021

de impostos, assumindo que o investimento é mantido até à maturidade e os
compromissos de pagamento de rendimentos e reembolso pelo emitente são
cumpridos.
É importante que o investidor tenha acesso à simulação da TIR do seu
investimento, na medida em que tal lhe
permite conhecer o impacto dos custos
e encargos no retorno esperado, prevenindo situações em que a totalidade do
retorno ou mesmo parte do capital investido são consumidos, defraudando
as expetativas formadas aquando da
decisão de aplicação de capital. Estes
fatores devem ser alvo de uma mensuração e identificação concreta por parte do intermediário financeiro no momento de decisão do investimento.
Salienta-se ainda que, no que diz
respeito à prestação de informação contratual e periódica (pós-contratual), os
intermediários financeiros têm também o dever de remeter a cada cliente,
por escrito, relatórios adequados sobre
o serviço prestado, nomeadamente, comunicações periódicas com a indicação
dos custos das transações e serviços
executados em nome do cliente12.
A CMVM disponibilizou, em 2021,
novas versões dos simuladores e
comparadores de custos, que incluem
simuladores específicos para operações sobre obrigações, ações e organismos de investimento coletivo.

12
13
14

5.5. Comercialização de PRIIPS
por entidades que atuam em Portugal
ao abrigo do Regime de Livre
Prestação de Serviços
A CMVM rececionou, ao longo do ano,
um conjunto relevante de pedidos de
informação, reclamações e denúncias
relativas a entidades que atuam em
Portugal ao abrigo do Regime de Livre
Prestação de Serviços (LPS). A maioria destas solicitações incidiram sobre empresas de investimento cipriotas que comercializavam pacotes de
produtos de investimento de retalho e
de produtos de investimento com base
em seguros (PRIIPs) junto de investidores residentes em Portugal.
Em alguns destes pedidos, os investidores pretendiam confirmar se uma
determinada empresa de investimento
estava autorizada a prestar serviços de
intermediação financeira em Portugal,
e noutros as questões incidiram sobre
aspetos relacionados com o cumprimento do normativo nacional no âmbito da comercialização de PRIIPs.
Os intermediários financeiros, incluindo os que atuem em regime de
LPS, que queiram disponibilizar PRIIPs
em território nacional, devem cumprir, para além das regras previstas na
legislação europeia13, as regras previstas para a sua comercialização em
Portugal14.

Conforme previsto no artigo 323.º do Cód.VM.
Regulamento (UE) n.º 1286/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de novembro de 2014
Regulamento da CMVM nº 8/2018 (atualizado pelo Regulamento da CMVM nº 6/2020)
Regime Jurídico dos PRIIP (Anexo II da Lei nº 35/2018)
Regulamento da CMVM n.º 5/2019, no caso dos PRIIPS assumirem a forma de CFDs ou Opções Binárias.
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Entre esses deveres legais, consta a obrigatoriedade de disponibilizar um documento de Informação
Fundamental (DIF) aos investidores
neste tipo de produtos, devendo este
ser previamente notificado à CMVM antes do início da sua comercialização
ou sempre que ocorram alterações ao
mesmo. Se estas alterações forem significativas, os detentores do PRIIP deverão ser notificados individualmente.
Ainda no âmbito da legislação nacional, as empresas de investimento
devem igualmente comunicar informação periódica à CMVM relativa à comercialização destes produtos junto de investidores residentes em Portugal de
forma a poder ser efetuado o acompanhamento e supervisão contínua sobre
essa comercialização.
Enquadrada no princípio adotado de abordagem ao mercado, a CMVM
promoveu o esclarecimento dessas
entidades estrangeiras para o cumprimento do normativo nacional de
PRIIPS, quer ao nível do conteúdo da
informação a prestar aos investidores,
quer ao nível de esclarecimentos técnicos sobre a forma de reportarem a
informação legal obrigatória.
Tendo-se verificado uma prevalência de entidades do Chipre entre as solicitações dos investidores neste âmbito, a CMVM produziu, em coordenação
com a autoridade supervisora cipriota (Cysec), uma circular no sentido de
divulgar junto destas empresas de investimento cipriotas, as regras que de-

15

37

vem cumprir caso pretendam atuar em
Portugal, recorrendo a agentes vinculados ou de forma direta, para promover, distribuir ou publicitar PRIIPs.
Considerando que várias empresas de investimento estavam a recorrer a redes sociais e/ou a figuras
públicas para a promoção dos seus
serviços de investimento, na referida circular foi igualmente esclarecido
quais as regras aplicáveis à publicidade a PRIIPs. De entre tais regras, destaque-se a necessidade de aprovação
prévia da publicidade pela CMVM caso
a emissão seja dirigida a investidores
residentes em Portugal e os requisitos relacionados com a atividade de
prospeção de investidores residentes em Portugal por agentes vinculados, que devem ser comunicados à
CMVM pelas autoridades dos EstadosMembros de origem dessas empresas
de investimento.
Deste modo ter-se-á contribuído não só para um maior nível de proteção dos investidores residentes
em Portugal como também para níveis paritários de exigência entre intermediários financeiros nacionais e
estrangeiros.
5.6. Digitalização e “gamificação”15
do investimento
A combinação da crescente digitalização e da globalização na prestação de
serviços de investimento e o confinamento imposto pela pandemia levaram

Forma de investir com características semelhantes a jogar ou apostar, como se de um jogo se tratasse.
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a uma utilização massiva de meios digitais e, em particular, a um aumento
do interesse dos investidores, em especial dos jovens, por soluções de investimento nos quais possam obter
um retorno elevado e rápido, muitas
vezes incentivados por enviesamentos comportamentais, como “comportamentos de rebanho” ou FOMO (Fear of
Missing Out)16.
Um exemplo claro deste tipo de
comportamento no ano de 2021 foi o
fenómeno “Gamestop”, onde um número significativo de investidores particulares tomou decisões de compra
de uma ação (Gamestop), que resultou
numa subida significativa do preço da
ação, recorrendo a informação trocada na plataforma/rede social Reddit, e
transmitindo ordens através de uma
plataforma financeira (RobinHood)
que promove comissões de negociação zero. Posteriormente, e através
de movimentos de venda de alguns investidores, que venderam com ganhos
elevados, outros investidores registaram perdas significativas com o ajuste
da cotação. O caso “Gamestop” levanta questões relativamente à utilização
das redes sociais como fonte de informação ou como meio para os investidores se poderem concertar para influenciar o preço de títulos de forma
artificial, colocando em risco a integridade do mercado17.
Os comportamentos de “gamifica-

16
17

ção” por parte dos investidores comportam riscos acrescidos, na medida
em que, quando se entende o investimento como um “jogo” ou uma “aposta”,
não existe necessariamente uma análise racional por detrás de cada decisão
tomada. As decisões de investimento devem ser racionais e ponderadas
com base em informação correta e
completa.
No âmbito da proteção dos investidores, é recomendada a adoção de
estratégias de investimento e comportamentos baseados em informação clara, verdadeira e atual, obtida
através de fontes credíveis, designadamente, nos websites das sociedades
em que pretende investir ou da entidade que os supervisiona, ou disponibilizada diretamente pelos intermediários
financeiros. A decisão final de investimento deve ter em conta as características e natureza dos instrumentos
financeiros, os riscos envolvidos e os
custos em que o investidor incorre na
sua aquisição ou alienação.
A CMVM tem seguido com atenção estes fenómenos de utilização de
plataformas de investimento digitais,
de utilização das redes sociais como
fonte de informação e da existência
de fenómenos de “gamificação” no investimento, tendo efetuado várias comunicações aos investidores sobre estas temáticas.
A CMVM apoiou e contribuiu para

Em português, medo de “ficar de fora” ou de perder a oportunidade.
Além disso, veio alertar para a existência de plataformas de negociação que promovem a negociação oferecendo comissão zero mas suportando
o modelo de negócio no recebimento pelo direcionamento das ordens para determinadas entidades (“Payment for order flow” ou PFOF).
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o alerta da ESMA sobre investimentos com base em informações das redes sociais e outras plataformas não
reguladas, bem como o fenómeno da
“gamificação”, promoveu a discussão destes fenómenos no âmbito da
Semana Mundial do Investidor (SMI), designadamente com a realização de um
webinar sobre o tema18 e publicou uma
nova brochura “Conselhos para jovens

18

39

investidores” em que se aborda a utilização das redes sociais no investimento em instrumentos financeiros.
A CMVM fez também uma parceria com
a RTP para criar uma série de vídeos
dedicados ao tema da literacia financeira dos jovens, sendo um dos vídeos
dedicado ao tema “Redes sociais e
investimento: riscos, vantagens e
cuidados a ter“. l

"A importância das redes sociais nas decisões de investimento dos jovens e as criptomoedas".
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6. PROTEÇÃO DO INVESTIDOR

6.1. Publicações e eventos
O reforço dos meios de informação disponíveis para apoiar os investidores no processo de tomada de decisão, envolvendo a publicação de materiais de sensibilização em vários canais de informação e da sua divulgação, constituem uma das prioridades de atuação da CMVM. Destacam-se, durante o ano de 2021, as seguintes
publicações e eventos:
Estudo sobre literacia relativa ao mercado de capitais em Portugal
A CMVM divulgou os resultados de um estudo sobre a literacia financeira relativa ao
mercado de capitais em Portugal19, o qual caracteriza o perfil do investidor e do não
investidor nacional, nomeadamente as suas atitudes, comportamentos e conhecimentos financeiros. Os principais resultados do estudo foram apresentados durante o seminário "Literacia sobre mercados de capitais em Portugal: diagnósticos e
desafios" que teve lugar em maio.

Perguntas e Respostas sobre investimento por meios digitais
Em 2021 foram publicadas perguntas e respostas, destinadas aos investidores, re20
lativamente a investimento com recurso a meios digitais , com o objetivo de alertar
para os cuidados a ter ao escolher esta forma de investir e quais os instrumentos financeiros que se encontram na esfera de competência da CMVM.
Também é dada resposta a quais os requisitos essenciais a validar antes de
investir, nomeadamente como verificar se a entidade se encontra autorizada a
prestar serviços de intermediação financeira sobre instrumentos financeiros em
Portugal. São ainda referidas eventuais implicações associadas ao recurso a entidades não autorizadas.

19
20
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https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20210525l.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/faq_inv_meios_digitais_20210315.aspx
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Por fim, também se incluem esclarecimentos sobre os poderes de atuação da
CMVM no que respeita à informação proveniente de redes sociais ou de fóruns online, à publicitação de produtos e serviços financeiros e captação de clientes por entidades não autorizadas e às plataformas digitais autorizadas baseadas em países
terceiros que captam clientes portugueses.

Publicação da brochura destinada aos jovens investidores
12

CONSELHOS PARA
JOVENS INVESTIDORES

Foi disponibilizada a brochura "Conselhos da CMVM para jovens Investidores"21, para
alertar para os cuidados a ter ao escolher o instrumento e canal onde investir, em
especial atendendo à forte exposição dos jovens aos canais digitais e implicações
relacionadas com o investimento digital.

Celebração da Semana Mundial do Investidor (SMI)
A CMVM organizou, pelo quinto 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. Sob o mote "A informação é o seu ativo mais valioso", a edição de 2021 foi a maior edição organizada pela CMVM até à data.
Contou com o maior número de parceiros de sempre (11, comparativamente com 8 em 2020) e um grande número de iniciativas programadas (quase
duas dezenas), nomeadamente conferências, webinars, workshops, debates e
podcasts.
Destaca-se a sessão conjunta com a CMVM e o Ministério Público com o
objetivo de abordar a cooperação entre as duas entidades na prevenção da
fraude, um dos riscos que ganha maior acuidade para os investidores com a intensificação da economia digital.
A edição da SMI de 2021, especialmente dinamizada a pensar nos jovens e na
grande apetência destes para a utilização de canais digitais, tratou temas como o
investimento através destes canais, a sustentabilidade financeira, os deveres de
informação, a preparação para a reforma e a literacia financeira.
Foi desenvolvido um novo site, com o seu próprio canal Youtube, que agrega
a informação das várias iniciativas que foram desenvolvidas: www.smiportugal.pt.
Esteve disponível num formato digital, com iniciativas completamente on-line e outras em formato híbrido.

21
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https://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Brochuras/Documents/12-Jovens%20investidores.pdf

Voltar ao índice

cmvm.pt

6. PROTEÇÃO
DO INVESTIDOR

RELATÓRIO SOBRE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DE INFORMAÇÃO | 2021

Promoção da Semana da Formação Financeira 2021
O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) promoveu entre 25 e
29 de outubro a Semana da Formação Financeira 202122, com o lema "10 anos em
que Todos Contam!", assinalando uma década de atividade do Plano Nacional de
Formação Financeira (PNFF).
Nesta iniciativa, os supervisores financeiros – Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões (ASF), Banco de Portugal e CMVM –, em conjunto com
15 parceiros do PNFF, promoveram cerca de 40 iniciativas dirigidas a vários públicos, incluindo jovens, seniores, gestores de micro, pequenas e médias empresas,
futebolistas, trabalhadores, investidores, desempregados e professores.

Disponibilização de versões atualizadas dos simuladores
e tabelas comparativas de custos de intermediação financeira
Foram disponibilizadas no site da CMVM versões atualizadas de quatro simuladores23 de custos e cinco tabelas comparativas, referentes aos custos aplicáveis aos
serviços de corretagem e de registo e depósito prestados pelos intermediários financeiros registados na CMVM e ao investimento em organismos de investimento
coletivo.
Nesta nova versão dos simuladores, destaca-se a criação de um novo simulador de rentabilidades e de custos relativos à negociação de obrigações em mercado
secundário bem como a possibilidade. Foi ainda disponibilizada a possibilidade de
se efetuar comparações de custos dos vários serviços e operações praticados por
diferentes intermediários financeiros ou, no caso dos organismos de investimento
coletivo, entre fundos do mesmo tipo.
Estas ferramentas promovem o acesso a informação útil sobre custos por forma a que investidores atuais ou potenciais possam tomar decisões de investimento
conscientes tendo por base informação credível, ajustada às suas necessidades e
com base em comparações entre os custos de várias entidades.

Alteração legislativa ao Código dos Valores Mobiliários
No dia 31.12.2021, foram publicadas no Diário da República alterações ao Código
dos Valores Mobiliários24, sendo de destacar no âmbito da proteção do investidor
a inclusão do artigo 64.º- A relativo ao registo de valores mobiliários escriturais de

22
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https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20211021p.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/simuladorcomparadorcustos/Pages/simulador-e-comparador-de-custos.aspx
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emitentes em liquidação ou insolvência. Esta alteração prevê que os valores mobiliários de emitentes que estejam em liquidação ou insolvência sejam obrigatoriamente registados junto do emitente ou de um intermediário financeiro que o represente.

6.2. Comunicados e alertas emitidos aos investidores
Na atividade realizada em 2021 no âmbito do apoio ao investidor, destacam-se os
seguintes alertas e comunicados publicados pela CMVM:
Circular da CMVM e da sua congénere cipriota sobre proteção
dos investidores em Portugal
No âmbito da cooperação internacional com outros reguladores, a CMVM solicitou
a colaboração do regulador de Chipre no sentido de atuar junto de empresas de investimento registadas na Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
com atividade em Portugal.
Neste contexto, a CySEC divulgou25 junto destas entidades as regras que devem cumprir caso pretendam atuar em Portugal recorrendo a agentes vinculados
ou de forma direta, para promover, distribuir e publicitar pacotes de produtos de investimento com elevada complexidade.
Esta colaboração surgiu numa conjuntura de aumento do número de reclamações
e denúncias de investidores de retalho residentes em Portugal contra entidades registadas na CySEC que atuam ou oferecem produtos complexos em Portugal, quer diretamente através dos respetivos sítios na internet, quer indiretamente por terceiros.

Alerta da ESMA sobre investimentos com base em informações
nas redes sociais e outras plataformas não reguladas
A CMVM publicou um comunicado que visou reiterar o alerta26 da ESMA aos investidores sobre os riscos associados à tomada de decisões de investimento baseadas
em informação divulgada nas redes sociais durante episódios de elevada volatilidade de preços e sobre os riscos de manipulação de mercado decorrentes deste modelo de investimento.
Entre outra informação útil, a ESMA aconselha “os investidores de retalho a terem cuidado quando tomam decisões de investimento baseadas exclusivamente em
informação nas redes sociais e outras plataformas online não reguladas, se não conseguirem verificar a fiabilidade e qualidade dessa informação”.

25
26

44

https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20210406c.aspx?v=
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Alertas sobre intermediação financeira não autorizada
Em 2021, após análise de informação reunida no âmbito das competências da CMVM,
foram divulgados 19 alertas relativos a entidades não autorizadas a prestar serviços
de intermediação financeira.
Para além destes, foram também disponibilizados no site da CMVM alertas emitidos por congéneres da CMVM.
Para verificar se uma determinada entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada a exercer atividade em Portugal,
a CMVM aconselha a consulta da 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).
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