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SUMÁRIO
EXECUTIVO1.
E

m 2019, registou-se uma diminuição de 13% face a 2018 no número de  
reclamações	recebidas	de	investidores	não	profissionais	relativas	à	pres-
tação	de	 serviços	de	 investimento.	Este	decréscimo	 justifica-se,	 e	era	
previsível,	com	a	implementação	do	novo	modelo	de	reclamações	no	fi-
nal de março de 2019, em que as reclamações passaram a ser admitidas 

na CMVM apenas em segunda instância, aumentando a possibilidade de a entidade  
reclamada as resolver em primeira instância com o reclamante, sem a intervenção 
da CMVM. Adicionalmente, a CMVM deixou de receber reclamações sobre contratos 
de seguro ligados a fundos de investimento (unit linked), tendo em 2018 essa com-
petência sido transferida para a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 
Pensões (ASF).

Numa perspetiva mais alargada, para incluir o período que teve o impacto da apli-
cação das medidas de resolução, o número de reclamações recebidas em 2019 re-
presenta uma diminuição de 58% face ao número médio de reclamações recebi-
das de 2011 a 2018. As reclamações recebidas relacionadas direta ou indiretamente 
com as medidas de resolução aplicadas ao BES e BANIF foram em número elevado 
e concentraram-se no período entre 2014 e 2017.

O assunto mais reclamado em 2019 foi a execução de ordens (33%), em lugar da qua-
lidade	de	informação	prestada	pelos	intermediários	financeiros	que	nos	anos	ante-
riores era o mais representativo (32% em 2018) mas que, em 2019, foi assunto ver-
sado em apenas 14% das reclamações. Destacam-se os produtos simples, como as 
ações,	obrigações	e	fundos	de	investimento,	de	entre	os	instrumentos	financeiros	
sobre que incidiram as reclamações rececionadas em 2019 (totalizando 78%). 

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, permitis-
sem contrariar o fundamento da reclamação apresentada, ou ainda, em que entida-
de reclamada não disponibilizou elementos que permitissem aferir da regularidade 
– ou irregularidade – da sua atuação, ascenderam a 20% do total de reclamações 
concluídas. 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Se excluirmos as reclamações apresentadas contra o BANIF, em 25% das reclama-
ções a pretensão do reclamante foi atendida pelas entidades reclamadas e as re-
clamações em que a CMVM considerou existirem elementos que fundamentavam a 
posição	do	reclamante,	sem	que	a	entidade	reclamada	tenha	atendido	à	pretensão	
deste, representaram apenas 5% do total de reclamações concluídas. 
 
Se considerarmos apenas as reclamações em que, na opinião da CMVM e/ou da en-
tidade reclamada, o investidor teria razão na sua pretensão, em 2019, 84% foram 
atendidas	pelas	entidades	reclamadas,	um	aumento	significativo	face	a	2018	(36%).

O referido novo processo de tratamento de reclamações permitiu também dese-
jados	ganhos	de	eficiência	que	se	traduziram	no	tratamento	mais	ágil	e	rápido	das	
reclamações e no aumento do número de reclamações concluídas. Na verdade, em 
2019, concluíram-se 1129 processos de reclamação, mais 39% do que em 2018, nú-
mero	 fortemente	 influenciado	pelos	 processos	 de	 reclamação	 relativos	 ao	Banif	
– Banco Internacional do Funchal (BANIF) que foram concluídos na sua totalidade, 
não estando pendente de análise qualquer processo de reclamação contra entida-
des objeto de resolução (BANIF e Banco Espírito Santo (BES)).  Excluindo da análise 
as reclamações contra o BANIF e o BES, o prazo mediano de tratamento de recla-
mações reduziu-se de 85 dias em 2018 para 37 dias em 2019.

O número de pedidos de informação recebidos na CMVM, incluindo pela Linha Verde, 
aumentou 9% em 2019, totalizando 2423, tendo o tempo de resposta continuado a 
diminuir face aos anos anteriores, situando-se o prazo mediano de resposta nos 
oito	dias	(10	em	2018).	A	principal	incidência	foi	sobre	informação	relativa	à	emissão	
de certidões de valores mobiliários (32% em 2019).

Destacam-se no ponto 5 do relatório alguns temas relevantes e com impacto para o 
investidor que resultam dos contactos e apoio prestado nomeadamente da análise 
das reclamações e pedidos de informação apresentados junto da CMVM. São de re-
ferir o novo Livro de Reclamações Eletrónico que entrou em vigor em julho de 2019 
facilitando a possibilidade de os investidores reclamarem junto das entidades re-
clamadas,	aspetos	relativos	à	cobrança	de	comissões	por	serviços	de	investimento	
e	transferências	de	carteiras	de	títulos	entre	intermediários	financeiros.	O	aumen-
to do número de denúncias relativamente a situações de fraude em serviços ofere-
cidos através de plataformas eletrónicas é um tema que tem assumido relevo e é 
também desenvolvido no relatório.

1. SUMÁRIO 
EXECUTIVO
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PROCEDIMENTOS
NA ANÁLISE E TRATAMENTO
DE RECLAMAÇÕES2.
O

processo através do qual a CMVM assegura o tratamento de reclama-
ções	e	a	resposta	a	pedidos	de	informação	de	investidores	não	profis-
sionais,	relativamente	a	operações	ou	entidades	sujeitas	à	sua	supervi-
são	ou	relacionadas	com	os	mercados	de	instrumentos	financeiros	em	
geral,	foi	reformulado	em	2019	com	vista	a	uma	resposta	mais	eficiente	e	

eficaz	aos	investidores.	Estas	atribuições	enquadram-se	na	nossa	missão	de	pro-
teção dos investidores e contribuem para a produção de informação relevante para 
o	mercado,	identificando	áreas	de	risco,	vulnerabilidades	e	tendências	importan-
tes para a atuação da CMVM e dos seus supervisionados, junto dos investidores, e 
para	a	implementação	de	iniciativas	de	educação	financeira	e	apoio	ao	investidor.

A alteração efetuada em 2019, no âmbito do Regulamento da CMVM n.º 3/2019 (que 
alterou o Regulamento da CMVM n.º 2/2016, de 18 de julho, e entrou em vigor em 28 
de março de 2019), passou pela reformulação do enquadramento normativo do tra-
tamento de reclamações, com o objetivo de promover uma análise mais integrada, 
eficaz	e	consequente	das	reclamações.

O	novo	processo	de	 tratamento	de	 reclamações	ficou	 integralmente	 implemen-
tado	no	final	do	 1º	 trimestre.	Como	principais	alterações	destaca-se	que:	as	 re-
clamações passaram a ser apresentadas primeiro junto da entidade prestado-
ra	 de	 serviços/intermediário	 financeiro,	 de	 modo	 a	 potenciar	 uma	 resolução	 
a priori entre o reclamante e a entidade reclamada, intervindo a CMVM apenas em 
segunda	instância;	foram	definidos	novos	prazos	de	resposta	e	tratamento	do	pro-
cesso, privilegiando-se a via eletrónica na comunicação destas matérias; e a pos-
sibilidade de a CMVM, após a conclusão da reclamação, a CMVM poder prosseguir, 
quando apropriado, para processo de supervisão e, no limite, contraordenacio-
nal, quando entenda que as razões do reclamante não tenham sido demonstradas 
como	injustificadas	pelo	intermediário	financeiro.	

Não	compete	à	CMVM	o	apuramento	de	uma	eventual	indemnização	a	ser	atribuída	
aos investidores que tenham sofrido danos, algo que apenas poderá ser feito atra-
vés dos tribunais ou do recurso a meios de resolução extrajudicial de litígios, meios 
que a CMVM aconselha. Os investidores poderão encontrar informação adicional  

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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sobre o procedimento de tratamento de reclamações no website da CMVM1. 

Os resultados destas alterações ao processo de tratamento de reclamações foram 
já notórios em 2019 e ao longo deste relatório serão evidenciados por comparação 
com dados do ano anterior. l

2. PROCEDIMENTOS
NA ANÁLISE E 
TRATAMENTO

DE RECLAMAÇÕES

1
 https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/ApoioAoInvestidor/Reclamacoes/Pages/Analise-de-Reclamações.aspx

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

m 2019, a CMVM recebeu 401 reclamações, uma descida de 13% face ao 
ano anterior. Esta redução representa um dos efeitos previsíveis do novo 
modelo	 de	 tratamento	 de	 reclamações	 de	 investidores	 não	 profissio-
nais, que determina que a reclamação seja apresentada primeiro junto da  
entidade reclamada.

O número de reclamações recebidas correspondeu ao mais baixo desde 2011,  
representando uma diminuição de 58% face ao número médio de reclamações  
recebidas no período compreendido entre 2011 e 2018. De sublinhar, no entan-
to,	que	este	número	médio	é	 influenciado	pelo	elevado	número	de	 reclamações	 
entradas na CMVM no período compreendido entre 2014 e 2017, diretamente ou 
indiretamente relacionadas com as medidas de resolução aplicadas ao Banco 
Espírito Santo, SA (BES) e ao Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. BANIF. 

GRÁFICO 1 – Reclamações recebidas e concluídas | 2011-2019
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Outro	fator	que	justifica	a	diminuição	homóloga	do	número	de	reclamações	rece-
bidas, foi o facto de, a partir de agosto de 2018, com a entrada em vigor do pacote 
legislativo	relativo	à	DMIF	II	-	em	particular,	da	Lei	n.º	35/2018	de	20	de	julho	de	2018	
-,	as	competências	relativas	à	supervisão	e	regulação	dos	deveres	de	conduta	das	
entidades que se propõem celebrar ou mediar contratos de seguro ligados a fun-
dos de investimento (unit linked), nomeadamente o tratamento de reclamações as-
sociadas, terem passado para a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 
Pensões (ASF). Em 2018, as reclamações relativas a unit linked representaram 10% 
do total de reclamações recebidas na CMVM.

GRÁFICO 2 – Reclamações recebidas por mês 

No	final	de	2019	estavam	em	análise	54	reclamações,	uma	diminuição	de	93%	face	
ao	final	do	ano	anterior,	que	se	justifica	pela	conclusão,	no	primeiro	semestre	de	
2019, das reclamações contra o BANIF.

3.1. Reclamações recebidas
Em	2019	assistimos	a	uma	alteração	significativa	no	canal	privilegiado	para	apre-
sentação de reclamações. Cerca de 44% do total, mais sete pontos percentuais do 
que no ano anterior, foram recebidas diretamente na CMVM. Destaque ainda para 
o aumento do peso das reclamações apresentadas pelos reclamantes no Livro de 
Reclamações das entidades reclamadas, de 22% em 2018 para 39% em 2019. Este 
aumento não deverá estar dissociado da disponibilização do Livro de Reclamações 
Eletrónico, a partir de 1 de julho de 2019. As reclamações encaminhadas por outras 
entidades representaram em 2019 apenas 17% do total de reclamações recebidas, 
o que compara com 41% no ano anterior.
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Das reclamações recebidas diretamente na CMVM assistimos a um aumento consi-
derável de reclamações apresentadas através de meios digitais, designadamente 
por correio eletrónico ou através do formulário2 online disponibilizado pela CMVM 
no seu sítio de internet (87% em 2019, vs. 72% em 2018).

GRÁFICO 3 – Reclamações recebidas por proveniência e meio de receção | 2019

3. RECLAMAÇÕES

 
2
	A	apresentação	de	uma	reclamação	junto	da	CMVM	pode	ser	efetuada	através	do	seguinte	link:	

    https://web3.cmvm.pt/SAI/criarreclamacao.cfm

(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
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A quase totalidade das reclamações foi apresentada por pessoas singulares 
(96%), com clara preponderância do género masculino, que representa cerca de 
dois	terços	do	total	de	reclamações	entradas.	Em	termos	geográficos,	a	maioria	
dos reclamantes reside em Portugal (90%), sobretudo nos distritos de Lisboa e 
Porto (47%), embora o peso relativo destes distritos tenha diminuído em relação 
a 2018 (54%).

GRÁFICO 4 – Reclamações recebidas por tipo e género do reclamante | 2019
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QUADRO 1 – Reclamações recebidas por distrito/região de residência | 2019
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1 LISBOA 34,7%

2 PORTO 12,5%

3 SETÚBAL 7,7%

4 BRAGA 5,5%

5 AVEIRO 5,2%

6 SANTARÉM 3,5%

7 COIMBRA 2,7%

8 LEIRIA 2,7%

9 MADEIRA 2,5%

10 FARO 2,2%

11 VISEU 2,2%

12 BRAGANÇA 1,7%

13 VIANA DO CASTELO 1,5%

14 ÉVORA 1,2%

15 AÇORES 0,7%

16 GUARDA 0,7%

17 CASTELO BRANCO 0,7%

18 VILA REAL 0,7%

19 BEJA 0,5%

20 PORTALEGRE 0,2%

Início do capítulo
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3. RECLAMAÇÕES

GRÁFICO 5 – Reclamações recebidas por tipo de entidade reclamada | 2018

GRÁFICO 6 – Reclamações recebidas por tipo de assunto 

As reclamações recebidas incidiram sobretudo sobre atividades e serviços de  
intermediação	financeira,	tendo	a	maioria	por	objeto	a	atuação	de	intermediários	
financeiros.	Do	total	de	reclamações	apresentadas	na	CMVM	ao	 longo	do	ano	de	
2019	(401),	apenas	16	não	foram	apresentadas	contra	intermediários	financeiros.

Por assunto, as reclamações relativas a execução de ordens passaram a ser o tema 
mais reclamado pelos investidores, representando praticamente um terço do total de 
reclamações. Neste tema destacam-se as ordens relativas a subscrições e resgates 
de fundos de investimento e de transferências de valores mobiliários. A qualidade da 
informação prestada aos investidores, habitualmente o assunto mais reclamado pelos 
investidores, representou em 2019 apenas 14% do total de reclamações, uma diminui-
ção	significativa	face	aos	32%	observados	no	ano	anterior.	As	reclamações	relativas	a	
comissões e encargos tiveram uma redução de seis pontos percentuais e as relacio-
nadas com os serviços e atividades de custódia aumentaram dois pontos percentuais.
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GRÁFICO 7 – Reclamações recebida por tipo de instrumento financeiro 

O	 peso	 do	 número	 de	 reclamações	 que	 incide	 sobre	 instrumentos	 financeiros	
não complexos (ações, obrigações simples e fundos de investimento) aumentou,  
representando mais de três quartos do total das reclamações recebidas em 2019, 
mantendo a tendência do ano anterior, de aumento do peso relativo das reclama-
ções sobre ações e fundos de investimento e de redução no peso das reclamações 
sobre obrigações. 

De	salientar,	contudo,	que	parte	significativa	das	reclamações	incide	sobre	instru-
mentos	financeiros	não	complexos	incidem	sobre	comissões	cobradas	pelo	servi-
ço de custódia de valores mobiliários ou sobre a não execução atempada de ordens 
de transferência de valores mobiliários, matérias nas quais, por norma, o foco dos 
investidores	é	o	serviço	prestado	e	não	o	instrumento	financeiro	em	si	mesmo.	O	
aumento	do	peso	destes	instrumentos	é	também	justificado,	por	um	lado,	pelo	fac-
to de os contratos de seguros sob a forma de unit linked e os fundos de pensões te-
rem passado a ser supervisionados pela ASF e de continuar a ser notória uma dimi-
nuição da oferta de produtos de maior complexidade, por exemplo, de obrigações 
estruturadas, o que terá tido impacto na diminuição do número de reclamações re-
ferentes	a	produtos	financeiros	complexos.
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3.2. Reclamações concluídas
Em 2019, a CMVM concluiu 1129 processos de reclamação, mais 39% que em 2018. 
Em	92%	dos	casos	foi	solicitada	a	pronúncia	à	entidade	reclamada,	tendo	6%	das	
reclamações não sido admitidas por não reunirem os requisitos3 previstos legal-
mente	ou	porque	tratavam	de	matéria	que	não	se	encontra	sujeita	à	supervisão	da	
CMVM. Apenas 1% das reclamações foram concluídas com a prestação de escla-
recimentos	aos	reclamantes	sem	necessidade	de	apresentação	à	entidade	recla-
mada e também em 1% dos casos os reclamantes optaram por desistir da mesma.

Em cerca de 61% do total de reclamações concluídas, a CMVM considerou não exis-
tirem elementos para fundamentar a posição dos reclamantes, no âmbito da pres-
tação	de	serviços	e	atividades	de	investimento	em	instrumentos	financeiros	e/ou	
dos respetivos serviços auxiliares. Em 10% das reclamações, a entidade reclama-
da	atendeu	à	pretensão	do	reclamante.	

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. 

GRÁFICO 8A – Tipo de conclusão | 2019

Nota: (a), (b), (d) e (e) ver glossário no n.º 7 deste relatório.
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Reclamação não admitida

Esclarecimento pela CMVM
sem necessidade de apresentação
à entidade reclamada Desistência do reclamante 2%

Reclamação em que a entidade reclamada
atendeu à pretensão do reclamante

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

Reclamação desfavorável
ao reclamante

51%

14%
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30%

(b)

(e) (d)

(a)

(c)

25%

5%

As reclamações em que a CMVM considerou existirem elementos que fundamenta-
vam	a	posição	do	reclamante,	sem	que	a	entidade	reclamada	tenha	atendido	à	pre-
tensão deste ou tenha apresentado elementos que, na ótica da CMVM, permitissem 
contrariar o fundamento da reclamação apresentada, ou ainda em que entidade recla-
mada não disponibilizou elementos que permitissem aferir da regularidade – ou irre-
gularidade – da sua atuação, ascenderam a 20% do total de reclamações concluídas. 

Excluindo do universo das reclamações concluídas no último ano as apresentadas 
contra o BANIF, numa em cada quatro a pretensão do reclamante foi atendida pe-
las entidades reclamadas e as reclamações em que a CMVM considerou existirem 
elementos que fundamentavam a posição do reclamante, sem que a entidade re-
clamada	tenha	atendido	à	pretensão	deste,	representaram	apenas	5%	do	total	de	
reclamações concluídas.

GRÁFICO 8B – Tipo de Conclusão | Sem considerar reclamações contra o BANIF | 2019

Ou seja, se considerarmos apenas as reclamações atendidas e não atendidas pela 
entidade reclamada (em que o cliente teria razão na sua pretensão) observamos 
que 84% das reclamações foram atendidas pelas entidades reclamadas, um au-
mento	significativo	face	a	2018	(36%).

Quanto aos casos, no universo total das reclamações concluídas, em que a enti-
dade	 reclamada	 não	 atendeu	 a	 pretensão	 do	 reclamante	 (gráfico	 8A),	 a	maioria	
foi apresentada contra o BANIF. Destas, em apenas 17 reclamações foi possível  

Nota: (a), (b), (d) e (e) ver glossário no n.º 7 deste relatório.
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detetar irregularidades na comercialização dos produtos objeto de reclamação 
e nas restantes o BANIF não disponibilizou, e não foi por outros meios possível  
obter, elementos que permitissem aferir da regularidade – ou irregularidade – da 
sua atuação. No caso das reclamações do BANIF estava sobretudo em causa a de-
monstração de prestação de informação pré-contratual e de avaliação do carácter 
adequado da operação no âmbito da comercialização de instrumentos de dívida, e 
em menor escala, de ações, no âmbito de operações de aumento de capital.

Além das reclamações do BANIF, registaram-se mais 21 casos em que a entida-
de	 reclamada	não	atendeu	à	pretensão	do	 reclamante,	 referentes	a	 três	entida-
des. Destes, a maioria (14) foram relativos a inadequada cobrança de comissões de 
manutenção de contas de valores mobiliários. Em seis estava em causa a presta-
ção	de	informação	pré	ou	pós-contratual	relativa	a	instrumentos	financeiros	emi-
tidos ou que tinham como entidade de referência a Portugal Telecom International 
Finance BV (PTIF).

3. RECLAMAÇÕES
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3. RECLAMAÇÕES

QUADRO 2 – Conclusão por Tipo de Assunto e Instrumento Financeiro | 2019

Esclarecimento 
pela CMVM

(d)    (1)

Qualidade da Informação Prestada / Adequação 0,2% 1,4% 44,6% 19,5% 2,2%

Obrigações / Papel Comercial 0,1% 0,5% 33,7% 16,7% 0,9%

Ações / Ações Preferenciais / Direitos 0,0% 0,4% 7,6% 2,2% 3,7%

Fundos de Investimento 0,0% 0,3% 1,1% 0,1% 18,8%

Obrigações Estruturadas (Notes) 0,1% 0,1% 0,4% 0,5% 10,0%

CFDs / Certificados / Warrants / Opções / Futuros 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 50,0%

Outros Instrumentos Financeiros Complexos 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0%

Outros / Não aplicável 0,0% 0,1% 0,7% 0,0% 12,5%

Execução de Ordens 0,1% 5,3% 6,6% 0,0% 44,8%

Obrigações / Papel Comercial 0,0% 0,4% 0,8% 0,0% 33,3%

Ações / Ações Preferenciais / Direitos 0,0% 2,4% 1,4% 0,0% 62,5%

Fundos de Investimento 0,0% 2,1% 3,5% 0,0% 37,3%

Obrigações Estruturadas (Notes) 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

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

Outros / Não aplicável 0,1% 0,4% 0,6% 0,0% 40,0%

Comissões / Encargos / Cláusulas Contratuais 0,6% 1,3% 4,4% 1,3% 18,9%

Obrigações / Papel Comercial 0,1% 0,2% 1,1% 0,0% 14,3%

Ações / Ações Preferenciais / Direitos 0,4% 0,8% 2,7% 1,0% 17,4%

Fundos de Investimento 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 66,7%

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

Outros / Não aplicável 0,0% 0,1% 0,4% 0,3% 12,5%

Custódia / Juros / Dividendos 0,5% 1,9% 7,9% 0,8% 18,0%

Obrigações / Papel Comercial 0,4% 0,6% 4,4% 0,8% 10,0%

Ações / Ações Preferenciais / Direitos 0,1% 0,9% 2,2% 0,0% 28,1%

Fundos de Investimento 0,0% 0,3% 0,7% 0,0% 30,0%

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

CFDs / Certificados / Warrants / Opções / Futuros 0,0% 0,1% 0,4% 0,0% 20,0%

Outros / Não aplicável 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 100,0%

Subscrição não autorizada 0,0% 0,1% 0,4% 0,4% 11,1%

Ações / Ações Preferenciais / Direitos 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 33,3%

Fundos de Investimento 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%

Outros Motivos 0,1% 0,7% 1,8% 0,0% 26,9%

Obrigações / Papel Comercial 0,0% 0,1% 0,4% 0,0% 20,0%

Ações / Ações Preferenciais / Direitos 0,1% 0,1% 0,6% 0,0% 14,3%

Fundos de Investimento 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 100,0%

Obrigações Estruturadas (Notes) 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

Outros / Não aplicável 0,0% 0,3% 0,7% 0,0% 30,0%

Notas:	i.	Não	inclui	

reclamações em 

que o reclamante 

optou por desistir da 

mesma ou cujo objeto 

não se enquadrava 

nas competências 

legalmente atribuídas 

à	CMVM.

ii.	Outros	Motivos:	

Inclui Gestão de 

carteiras / Consultoria; 

Direito de resolução.

Reclamações 
em que a 
Entidade 

reclamada 
atendeu à 

pretensão do 
reclamante 

(a)     (2)

Reclamações 
desfavoráveis 

ao Reclamante 
(b)     (3)

Reclamações 
em que a 
Entidade 

Reclamada 
não atendeu à 
pretensão do 

reclamante
(c)      (4)

% Favoráveis 
ao Reclamante                

(2 / (2+3+4))
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Em 2019, o tempo4 mediano de tratamento das reclamações concluídas aumentou 
devido	à	conclusão	de	682	processos	de	reclamação	apresentados	contra	o	BANIF,	
após	a	medida	de	resolução	aplicada	ao	intermediário	financeiro	em	2015.

Não considerando as reclamações relacionadas diretamente ou indiretamente com 
as medidas de resolução (BES e BANIF), o tempo mediano de tratamento de uma re-
clamação	na	CMVM	foi	de	37	dias,	recuando	56%	face	ao	ano	anterior,	o	que	benefi-
ciou também da entrada em vigor do novo modelo de tratamento de reclamações.

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

4
 Dias corridos, inclui tempo em que a CMVM esteve a aguardar elementos das Entidades Reclamadas e/ou Reclamantes.

3.3. Entidades reclamadas
Conforme referido no ponto anterior, dos 1129 processos de reclamação concluí-
dos em 2019, 92% foram objeto de pronúncia pelas entidades reclamadas. Deste 
conjunto de 1034 reclamações, em 803 (78%) a pretensão do reclamante terá 
sido atendida pela entidade reclamada ou a CMVM entendeu não assistir razão ao 
reclamante.

Nas restantes 231 reclamações, a CMVM concluiu existirem elementos para fun-
damentar	a	posição	do	reclamante,	mas	a	entidade	reclamada	não	atendeu	à	sua	
pretensão, não apresentou elementos que, na ótica da CMVM, permitam contrariar 
o fundamento da reclamação apresentada ou não remeteu elementos que permi-
tissem	avaliar	a	pretensão	do	reclamante,	representando	um	crescimento	face	às	
196 reclamações do ano anterior.

3. RECLAMAÇÕES
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Este	aumento	é,	em	grande	medida,	 justificado	pela	conclusão	das	reclamações	
apresentadas contra o BANIF (210 de 231 reclamações) após a medida de resolução 
aplicada	ao	intermediário	financeiro.

Não considerando as reclamações apresentadas contra entidades objeto de medi-
das de resolução (BES e BANIF) este número caiu de 86, em 2018, para 21, em 2019, 
representando uma diminuição de 76%.

Destes	 21	 casos,	 15	 foram	 relativos	 à	 Orey	 Financial	 –	 Instituição	 Financeira	 de	
Crédito,	SA	(Orey	Financial)	e	incidiram	essencialmente	sobre	a	cobrança	incorreta	
de comissões de manutenção de contas de valores mobiliários. Cinco dos restan-
tes	casos	foram	relativos	à	prestação	de	informação	pós-contratual	pelo	Deutsche	
Bank AG – Sucursal em Portugal.

De salientar ainda que, em 2019, as entidades que registaram um maior peso de 
reclamações em que foi atendida a pretensão do reclamante foram o Novo Banco, 
SA e o Banco Comercial Português, SA, no universo de entidades com mais de 20 
reclamações concluídas, e o ABANCA Corporación Bancaria, SA - Sucursal em 
Portugal e o Banco ActivoBank, SA, no universo de entidades com menos de 20 re-
clamações concluídas.

3. RECLAMAÇÕES
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QUADRO 3 – Reclamações concluídas | 2019 | 
Ordenadas pelo número de reclamações concluídas no ano 

>= 50 Reclamações concluídas    

Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (IF) 672 0,0% 68,8% 31,3%

Banco Santander Totta, SA (IF) 54 29,6% 70,4% 0,0%

Caixa Geral de Depósitos, SA (IF) 50 26,0% 74,0% 0,0%

>= 20 e < 50 Reclamações concluídas    

Banco BPI, SA (IF) 47 29,8% 70,2% 0,0%

Banco Comercial Português, SA (IF) 43 30,2% 69,8% 0,0%

Novo Banco, S.A. (IF) 42 35,7% 64,3% 0,0%

Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, SA (IF) 23 21,7% 13,0% 65,2%

>= 10 e < 20 Reclamações concluídas    

Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal (IF) 17 5,9% 64,7% 29,4%

Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal (IF) 17 41,2% 58,8% 0,0%

ABANCA Corporación Bancaria, SA - Sucursal em Portugal (IF) 10 80,0% 20,0% 0,0%

> 2 e < 10 Reclamações concluídas    

Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. (IF) 9 22,2% 77,8% 0,0%

BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA (IF) 7 14,3% 85,7% 0,0%

Banco ActivoBank, SA (IF) 5 80,0% 20,0% 0,0%

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl (IF) 5 40,0% 60,0% 0,0%

Banco LJ Carregosa, SA (IF) 4 50,0% 50,0% 0,0%

Banco de Investimento Global, SA (IF) 3 33,3% 66,7% 0,0%

Banco Invest, SA (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 concluídas    

Outras 20 35,0% 60,0% 5,0%

(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 
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)

Entidade Reclamada

3. RECLAMAÇÕES

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


24

RELATÓRIO SOBRE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DE INFORMAÇÃO | 2019

Voltar ao índice cmvm.ptInício do capítulo

QUADRO 4 – Reclamações concluídas | 2019 | Ordenadas pelo n.º absoluto de Reclamações e, em 
cada grupo, pelo Valor relativo do n.º de Reclamações face ao Montante Médio Mensal (Ano 2019) 
de títulos em custódia por conta de outrem

3. RECLAMAÇÕES

(1)
	Montante	Médio	Mensal	 (Ano	2019)	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 2019) sob custódia por conta de outrem.

>= 50 Reclamações concluídas    

Banco Santander Totta, SA (IF) 54 5,2% 3,86 13,97

Caixa Geral de Depósitos, SA (IF) 50 4,8% 3,65 13,69

Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (IF) 672 65,0% n.a. n.a.

>= 20 e < 50 Reclamações concluídas    

Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, SA (IF) 23 2,2% 0,00 8192,13

Banco BPI, SA (IF) 47 4,5% 1,78 26,38

Novo Banco, S.A. (IF) 42 4,1% 3,45 12,16

Banco Comercial Português, SA (IF) 43 4,2% 4,10 10,49

>= 10 e < 20 Reclamações concluídas    

Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal (IF) 17 1,6% 0,15 111,88

Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal (IF) 17 1,6% 0,21 81,67

ABANCA Corporación Bancaria, SA - Sucursal em Portugal (IF) 10 1,0% 0,20 48,84

> 2 e < 10 Reclamações concluídas    

Banco ActivoBank, SA (IF) 5 0,5% 0,02 203,03

Banco Invest, SA (IF) 3 0,3% 0,02 141,08

BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA (IF) 7 0,7% 0,08 83,22

Banco LJ Carregosa, SA (IF) 4 0,4% 0,07 57,36

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl (IF) 5 0,5% 0,16 30,53

Banco de Investimento Global, SA (IF) 3 0,3% 0,13 22,54

Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. (IF) 9 0,9% 0,56 16,15

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. - Sucursal em Portugal (IF) 3 0,3% n.a. n.a.

<= 2 Reclamação concluídas    

Outras 20 1,9% n.a. n.a.

N.º Reclamações 
concluídas objeto 

de pronúncia 
pela entidade 

reclamada

Peso no  total (%)Entidade Reclamada Montante Médio 
Mensal sob 

custódia por 
conta de outrem 

(2019) (1)

Reclamações 
Versus Montante 

sob custódia (2)                          
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QUADRO 5 – Reclamações concluídas | 2019 | Ordenadas pelo n.º absoluto de Reclamações e, em 
cada grupo, pelo Valor relativo do nº de Reclamações face ao Montante Médio Mensal (2019) de 
Receção de Ordens

>= 50 Reclamações concluídas    

Caixa Geral de Depósitos, SA (IF) 50 4,8% 0,31 159,21

Banco Santander Totta, SA (IF) 54 5,2% 0,81 66,44

Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (IF) 672 65,0% n.a. n.a.

>= 20 e < 50 Reclamações concluídas    

Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, SA (IF) 23 2,2% 0,43 53,21

Banco Comercial Português, SA (IF) 43 4,2% 7,77 5,53

Banco BPI, SA (IF) 47 4,5% 9,61 4,89

Novo Banco, S.A. (IF) 42 4,1% 12,90 3,26

>= 10 e < 20 Reclamações concluídas    

Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal (IF) 17 1,6% 0,23 72,67

Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal (IF) 17 1,6% 0,28 59,81

ABANCA Corporación Bancaria, SA - Sucursal em Portugal (IF) 10 1,0% 0,39 25,51

> 2 e < 10 Reclamações concluídas    

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl (IF) 5 0,5% 0,05 101,47

Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. (IF) 9 0,9% 0,75 11,98

Banco ActivoBank, SA (IF) 5 0,5% 0,48 10,34

Banco Invest, SA (IF) 3 0,3% 1,92 1,56

BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA (IF) 7 0,7% 8,72 0,80

Banco de Investimento Global, SA (IF) 3 0,3% 12,58 0,24

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. - Sucursal em Portugal (IF) 3 0,3% 17,38 0,17

Banco LJ Carregosa, SA (IF) 4 0,4% 33,14 0,12

<= 2 Reclamação concluídas    

Outras 20 1,9% 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                            

(2019) (1)

Reclamações 
Versus 

Montante 
Receção 

Ordens (2)                          

3. RECLAMAÇÕES

(1)
	Montante	Médio	Mensal	(Ano	2019)	sob	custódia	por	conta	de	outrem	(Unidade	de	Referência:	100	000	000	EUROS)	(Fonte:	CMVM).

(2)
 Nº Reclamações Concluídas objeto de pronúncia pela Entidade Reclamada concluídas no semestre sobre Montante Médio 

Mensal (Ano 2019) de Receção de Ordens.

Das entidades com reclamações apresentadas, 12 registaram uma diminuição no 
número de reclamações face ao ano anterior. Em sentido inverso, oito apresenta-
ram	um	aumento	no	número	de	reclamações,	com	destaque	para	a	Orey	Financial,	
com 31 reclamações (mais 675% do que no ano anterior). 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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QUADRO 6 – Reclamações recebidas | 2019 | Ordenadas pelo n.º absoluto de Reclamações e, em 
cada grupo, pela variação do n.º reclamações entradas

>= 30 Reclamações recebidas

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

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

Banco BPI, SA (IF) 45 11,2% 0,0%

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

NOVO BANCO, S.A. (IF) 42 10,5% -16,0%

Banco Santander Totta, SA (IF) 66 16,5% -17,5%

>= 10 e < 30 Reclamações recebidas   

Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. (IF) 11 2,7% 0,0%

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

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

>= 5 e < 10 Reclamações recebidas   

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

Banco ActivoBank, SA (IF) 8 2,0% 0,0%

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

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

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

> 1 e < 5 Reclamações recebidas   

Banco LJ Carregosa, SA (IF) 3 0,7% 200,0%

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

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. - Sucursal em Portugal (IF) 3 0,7% 50,0%

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

Banco Invest, SA (IF) 4 1,0% -20,0%

DeGiro B.V. (LPS) 2 0,5% -33,3%

Portugal Telecom International Finance B.V. (EMIT) 3 0,7% -40,0%

Banco BIC Português, SA (IF) 2 0,5% -60,0%

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

TAP  - Transportes Aéreos Portugueses, S.A. (EMIT) 2 0,5% (1)

<= 1 Reclamação recebida   

Outros 12 3,0% n.a.

N.º Reclamações 
recebidas

Peso no  total (%)Entidade Reclamada Variação
Nº Reclamações 

face a 2018

3. RECLAMAÇÕES

Recorda-se que, face aos resultados da supervisão que vinha sendo realizada de 
modo articulado pela CMVM e Banco de Portugal, e em articulação com as medidas 
corretivas	aplicadas	pelo	banco	central	à	mesma	entidade,	a	CMVM	emitiu	uma	or-
dem	com	medidas	restritivas	à	Orey	Financial,	relativa	à	prestação	de	atividades	e	
serviços	de	intermediação	financeira,	tendo	culminado	com	a	suspensão	do	regis-
to desta a 12 de dezembro de 2019.

(1)
 Sem reclamações

no ano anterior.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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PEDIDOS
DE INFORMAÇÃO4.
4.1 Número e meios de receção 

E
m 2019, o número de pedidos de informação recebidos na CMVM registou 
um aumento de cerca 9% face ao ano anterior. Um crescimento sobretu-
do	justificado	pelos	pedidos	relativos	a	dúvidas	sobre	emissão	de	certi-
dão	para	cumprimento	das	obrigações	fiscais,	em	caso	de	transmissões	
gratuitas de valores mobiliários.

GRÁFICO 10 – Pedidos de informação recebidos 

A CMVM continuou a melhorar a capacidade de resposta a solicitações dos investi-
dores, passando de um tempo mediano de dez dias corridos em 2018 para oito dias 
em 2019. 
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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 e cujo ho-
rário de atendimento foi alargado em 2019, manteve-se como o canal preferencial 
para os investidores colocarem as suas dúvidas, com 58% dos pedidos de informa-
ção recebidos por essa via. Os pedidos de informação recebidos pelo formulário 
online5 aumentaram 1%, mas representam apenas 5% do total de pedidos de apoio.

GRÁFICO 12 – Pedidos de informação recebidos por meio de receção

5
	A	apresentação	de	um	pedido	de	informação	junto	da	CMVM	pode	ser	efetuada	através	do	seguinte	link:	

 https://web3.cmvm.pt/sai/criarpedidoinformacao.cfm
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4. PEDIDOS DE 
INFORMAÇÃO

6
 https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/ApoioAoInvestidor/Certidoes/Pages/Requerimento0228-4471.aspx

A	habitual	sazonalidade	nos	pedidos	de	informação	sobre	instrumentos	financei-
ros	relacionados	com	informação	fiscal,	nomeadamente	para	efeitos	do	preenchi-
mento do anexo G da declaração de Imposto sobre o Rendimento — relativo a mais-
-valias	e	outros	incrementos	patrimoniais	—,	 	voltou	a	verificar-se	este	ano,	com	
os meses de abril e maio a registarem um maior número de pedidos de informação 
face	à	média	anual.

GRÁFICO 13 – Pedidos de informação recebidos por mês | 2019

4.2. Principais temas
O peso dos pedidos de informação relacionados com a emissão de certidões de valo-
res mobiliários voltou a aumentar este ano, representando 32% do total, um aumen-
to de seis pontos percentuais face ao ano anterior. Recorde-se que a CMVM dispõe 
no seu website de um conjunto de informação relativamente a este procedimento6.

As	questões	relativas	aos	instrumentos	financeiros	detidos	pelos	investidores	re-
presentaram	cerca	de	11%	do	total	de	pedidos.	As	mais	recorrentes	são	relativas	à	
situação das ações de BES e BANIF, cujos emitentes estão em processos de liqui-
dação, ou de obrigações emitidas pela PTIF, cujo grupo do emitente está em pro-
cesso de recuperação judicial. As questões relativas a comissões e encargos, tribu-
tação e emitentes registaram uma diminuição relativa face ao ano anterior.
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Registou-se ainda um aumento de pedidos de informação relativos a intermediá-
rios	financeiros,	nomeadamente	se	determinada	entidade	está	registada	ou	auto-
rizada	a	prestar	serviços	de	intermediação	financeira	em	Portugal.	Esta	tendência	
não deverá estar dissociada de um aumento do número de denúncias entradas re-
lacionadas	com	possível	intermediação	financeira	não	autorizada	ou	fraude.

GRÁFICO 14 – Pedidos de informação recebidos por tipo de assunto

4. PEDIDOS DE 
INFORMAÇÃO
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DESTAQUES
NO ÂMBITO DO APOIO
AO INVESTIDOR5.
5.1. Livro de Reclamações Eletrónico

A
partir de 1 de julho de 2019, os investidores passaram a poder reclamar 
contra	entidades	que	lhes	prestaram	serviços	de	intermediação	financeira	
através de meios digitais, no Livro de Reclamações Eletrónico. O prazo foi 
posteriormente alargado até 31 de dezembro de 2019 para evitar constran-
gimentos na plataforma decorrentes do volume elevado de acessos e ga-

rantir que o livro de reclamações estaria disponível em todos os setores de atividade.

Com o objetivo de garantir que os supervisionados cumpriam o prazo, a CMVM orga-
nizou sessões de esclarecimento juntamente com a Direção Geral do Consumidor 
e	enviou	um	Ofício	Circular	aos	intermediários	financeiros	e	sociedades	gestoras,	
a alertar para a necessidade de cumprimento do referido prazo, tendo a grande 
maioria das entidades supervisionadas cumprido. 

Com este passo, os consumidores em geral, e os investidores em particular,  
passaram a dispor de mais um canal eletrónico para apresentação de reclamações,  
através	 do	 website:	 https://www.livroreclamacoes.pt/inicio. Esta plataforma 
dispõe igualmente de um conjunto de perguntas e respostas consultáveis em  
https://www.livroreclamacoes.pt/apoio-utilizador. 

As reclamações apresentadas através do Livro de Reclamações Eletrónico são au-
tomaticamente	remetidas	à	entidade	reclamada	e	à	respetiva	autoridade	compe-
tente.	No	caso	da	prestação	de	serviços	e	atividades	de	intermediação	financeira	
em	relação	a	instrumentos	financeiros	ou	equiparados	essa	autoridade	é	a	CMVM.

5.2. Cobrança indevida de comissões
Em 2019, a CMVM recebeu um conjunto de reclamações contra um único interme-
diário	financeiro	relativas	a	cobrança	de	manutenção	de	contas	de	instrumentos	
financeiros.	Os	reclamantes	alegavam	que	não	tinham	sido	informados	de	tal	co-
missão, que nunca anteriormente tal comissão tinha sido cobrada e que, apesar de 
ser uma comissão trimestral, foram cobrados quatro trimestres de uma única vez.
No seguimento das referidas reclamações, e no âmbito das suas competências de 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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supervisão,	a	CMVM	concluiu	que:

a)	 Em	2019,	o	intermediário	financeiro	decidiu	cobrar	comissões	de	manuten-
ção de conta com efeitos retroativos ao início de 2018;

b) O montante cobrado teve por base uma revisão do preçário ocorrida em abril 
de 2018, mais dispendioso que o anteriormente em vigor, o qual apenas terá 
sido comunicado individualmente a alguns clientes;

c) Por outro lado, apesar de em preçários anteriores estar prevista a cobrança 
de	comissões	de	manutenção	em	contas	de	intermediação	financeira	(ativas	
e	inativas),	na	prática,	não	vinham	sendo	cobradas	à	maioria	dos	clientes.

A legislação em vigor no ordenamento jurídico português prevê que os intermediá-
rios	financeiros	possam	cobrar	comissões	e	outros	encargos	pelos	serviços	que	
prestam	aos	seus	clientes,	sendo	estas	comissões	exclusivamente	definidas	pe-
los intermediários. Importa realçar que, a este direito a cobrar comissões e outros 
custos associados ao serviço a prestar, são aplicáveis deveres de informação a 
prestar	pelos	intermediários	financeiros	aos	investidores,	de	modo	a	permitir-lhes	
uma tomada de decisão esclarecida e fundamentada7.

A	legislação	exige	que	a	cobrança	de	comissões	esteja	prevista	num	preçário	fixa-
do	pelo	intermediário	financeiro,	devendo	este	comunicar	periodicamente	ao	in-
vestidor informação sobre os custos dos serviços a prestar e, pelo menos, anual-
mente, durante todo o período de duração do investimento8.

Com efeito, todas as informações relativas aos custos dos serviços devem de ser 
entregues ao investidor no momento de abertura de conta. Acresce ainda que, 
sempre que no preçário se introduzam alterações desfavoráveis ao investidor, de-
verão estas ser dadas a conhecer antes da sua entrada em vigor, sendo imprescin-
dível que essa comunicação seja efetuada individualmente junto do investidor, o 
que	no	caso	concreto	não	ficou	demonstrado.	

Importa igualmente esclarecer que, desde que a cobrança de comissões, ou a sua 
previsão, se encontre expressa num preçário devidamente comunicado aos seus 
destinatários, a atividade de cobrança de comissões torna-se legítima pelo inter-
mediário	financeiro.	No	caso	em	concreto	que	se	analisa	neste	ponto,	foram	cobra-
das de forma retroativa,  comissões previstas em preçário, mas essa cobrança aos 
clientes não foi efetuada de forma correspondente e por referência ao período em 
que eram devidas, mas apenas em data posterior, tendo, na opinião da CMVM e nes-
te caso, sido criada nos clientes a convicção de que não seriam cobradas, consubs-
tanciando,	este	caso,	uma	prática	ilegítima	por	parte	do	intermediário	financeiro.	

Tendo a CMVM concluído que as referidas comissões eram indevidas por se basearem 

5. DESTAQUES NO 
ÂMBITO DO APOIO 

AO INVESTIDOR

7
 Artigo 312.º, 

n.º 1 alínea h) do 

Código dos Valores 

Mobiliários
8
 Artigo 312.º, 

n.º 9 do Código dos 

Valores Mobiliários 

e artigo 50.º, n.º 9 

do Regulamento 

Delegado (UE) 

2017/565 

da Comissão.
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em preçário não comunicado aos clientes e a sua cobrança ter sido efetuada re-
troativamente, logo de modo ilegítimo na perspetiva da CMVM, e ainda que se en-
contrassem previstas em preçário comunicado aos clientes, porquanto a sua não 
cobrança tempestiva levou a que se gerasse por parte destes a convicção reitera-
da de que tais comissões não viriam a ser cobradas, a CMVM solicitou ao interme-
diário	financeiro	o	recálculo	e	devolução	de	comissões	cobradas	indevidamente,	
não apenas aos clientes que reclamaram, mas a todos os que foram abrangidos 
naquela atuação.

5.3. Ordens de transferência de valores mobiliários
Nas reclamações entradas na CMVM em 2019 assistimos a um aumento do peso 
das reclamações que incidiram sobre a execução de ordens de clientes, em parti-
cular no que diz respeito a ordens de transferências de valores mobiliários. O peso 
aumentou de 7% em 2018 para 11% em 2019. Neste tipo de reclamações os clientes 
queixam-se sobretudo de atrasos, que consideram excessivos, na execução das 
suas instruções.

As ordens de transferências de valores mobiliários, nomeadamente para outras 
instituições, têm particularidades e o seu tempo de execução não pode ser com-
parado, por exemplo, a uma ordem de bolsa. Entre essas particularidades desta-
ca-se	a	necessidade	de	articulação	entre	os	dois	intermediários	financeiros	envol-
vidos (o de origem e o de destino dos títulos), para troca de informação sobre as 
instruções de liquidação dos valores mobiliários, sendo necessário, por exemplo, 
confirmar	a	titularidade	das	contas	de	valores	mobiliários,	para	verificar	se	se	está	
perante uma transferência de títulos (quando não existe mudança de titularidade) 
ou uma operação fora de bolsa (quando existe alteração na titularidade).

Apesar	de	não	existir	especificamente	um	prazo	legal	para	a	execução	deste	tipo	
de	operações,	os	intermediários	financeiros	devem	orientar	a	sua	atividade	no	sen-
tido da proteção dos legítimos interesses dos seus clientes e atuar de acordo com 
elevados padrões de diligência. A transmissão de ordens por parte do intermediá-
rio	financeiro	deve	ser	o	mais	imediata	possível	e	os	clientes	informados	logo	que	
possível	de	qualquer	dificuldade	especial	na	execução	adequada	da	mesma.

A título de exemplo, uma entidade reclamada informou que, relativamente a uma or-
dem de transferência de valores mobiliários solicitada a 11.10.2019, apenas efetuou 
diligências junto da entidade de destino dos títulos no dia 6.11.2019, e na ausência 
de resposta desta última, voltou a insistir no dia 19.11.2019, acabando a transferên-
cia por ser concluída no dia 22.11.2019, mais de quarenta dias após o pedido inicial.

A CMVM entende que, aquando da receção de ordens de transferência de valores 
mobiliários, a entidade que detém o registo dos mesmos deverá salvaguardar a 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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existência de procedimentos expeditos de forma a que os canais de atendimento 
ao	público	façam	chegar	com	celeridade	esses	pedidos	às	suas	áreas	operacio-
nais.	A	formalização	do	pedido	de	elementos	à	entidade	de	destino	dos	títulos	de-
verá igualmente ser célere e atempada, bem como a resposta desta ao interme-
diário	de	origem.	Por	fim,	qualquer	dificuldade	especial	na	execução	da	referida	
instrução deve ser dada a conhecer ao cliente.

Eventuais atrasos na execução das ordens de transferência podem igualmente ex-
por os clientes a custos não desejados por estes, nomeadamente, pagamento de 
comissões de custódia adicionais ou de comissões de manutenção de conta quan-
do o cliente igualmente pretenda o encerramento da mesma.

No que aos investidores diz respeito salienta-se que, pela execução de uma trans-
ferência de valores mobiliários (com ou sem mudança de titularidade), os interme-
diários	financeiros	cobram,	por	norma,	as	comissões	previstas	no	seu	preçário,	
pelo que os investidores deverão solicitar informação sobre esses custos e provi-
sionar	a	conta	de	depósitos	à	ordem	associada	à	conta	de	valores	mobiliários	com	
o montante necessário para a execução da mesma. Recordamos que um interme-
diário	financeiro	pode	recusar-se	a	aceitar	uma	ordem	caso	o	cliente	não	ponha	à	
sua	disposição	o	montante	necessário	à	liquidação	da	mesma.

Recordamos	que	não	compete	à	CMVM	a	análise	de	eventuais	pretensões	indem-
nizatórias que resultem de uma eventual não transmissão de uma ordem de ven-
da	por	os	títulos	não	estarem	ainda	disponíveis	no	intermediário	financeiro	para	o	
qual pretende transferir os mesmos, algo que poderá ser feito através dos tribu-
nais ou do recurso a meios de resolução extrajudicial de litígios.

5.4. Deveres das sociedades de titularização de créditos
no âmbito da proteção do consumidor
No decorrer do ano, o tema da titularização de créditos foi objeto de análise no 
âmbito do tratamento de reclamações, na ótica dos deveres a que as Sociedades 
de	Titularização	de	Créditos	(STC)	se	encontram	adstritas	à	luz	do	Decreto-Lei	n.º	
453/99 que estabelece o regime da titularização de créditos.

A cessão de créditos para efeitos de titularização caracteriza-se pela cedência a 
uma	STC	de	um	conjunto	de	créditos	independentemente	de	notificação	ou	con-
sentimento do devedor. Precisamente porque o devedor não tem de dar o seu con-
sentimento	à	cedência	do	seu	crédito	a	uma	terceira	entidade,	e	com	o	objetivo	de	
proteger os direitos dos devedores, o referido diploma estipula que numa cessão 
de créditos todos os direitos e garantias dos devedores perante o cedente dos cré-
ditos e o estipulado nos contratos celebrados com os devedores dos créditos de-
vem ser respeitados.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Ora	alguns	destes	direitos,	 como	por	exemplo	o	direito	do	devedor	à	 retoma	do	
contrato de crédito em caso de incumprimento, estão apenas consagrados em 
normas que obrigam unicamente as instituições de crédito, o que não é o caso das 
STC, suscitando dúvidas se estas sociedades têm de cumprir com essas disposi-
ções quando exercem a atividade de gestão dos créditos.

Após a análise das questões suscitadas no âmbito das reclamações, a CMVM es-
clareceu que as STC, desde que se encontrem a exercer a atividade de gestão dos 
créditos cedidos nos termos legalmente previstos, devem  respeitar sempre as si-
tuações jurídicas de que emergem os créditos objeto de cessão e todos os direitos 
e garantias dos devedores oponíveis ao cedente dos créditos ou o estipulado nos 
contratos celebrados com os devedores dos créditos.

Com efeito, sempre que na sequência de um processo de titularização de créditos 
uma STC se arrogue a gestão do crédito, e encontrando-se devidamente autoriza-
da para o efeito, deverá diligenciar pelo cumprimento de todos os diplomas legais 
dos quais emergem mecanismos de tutela previstos para o sujeito passivo da re-
lação creditícia, em conformidade com o artigo n.º 7 do artigo 6.º do Decreto-Lei  
n.º 453/99, de 5 de novembro, no sentido de salvaguardar o elevado grau de tutela 
que carateriza a relação em apreço, e de forma a garantir que os direitos dos mutuá-
rios se mantem inalterados.

5.5. Fraude e intermediação financeira não autorizada 
A observação de índices crescentes de digitalização e globalização na prestação 
de serviços a atividades de investimento tem a vantagem de tornar o acesso a es-
ses serviços mais fácil e imediato e com menores custos. No entanto, também  
levanta alguns problemas relacionados com possíveis situações de fraude ou de 
intermediação	financeira	não	autorizada.

Em 2019, a CMVM registou um aumento de cerca de 46% no número de denúncias 
relativas a possíveis situações de fraude (de 31 em 2018 para 51 em 2019) e um cres-
cimento	de	mais	de	200%	de	casos	relativos	a	possível	intermediação	financeira	
não autorizada (13 em 2018 para 29 em 2019).

Tendo	geralmente	por	base	uma	plataforma	eletrónica,	a	sofisticação	dos	meios	
utilizados no contacto e persuasão dos investidores é cada vez maior, podendo 
ter origem tão diversa como o telefone, o correio eletrónico, a internet (através de  
websites construídos pela própria entidade que promove o “serviço” e a que o  
potencial investidor acede) ou mesmo através das redes sociais.

Os autores das tentativas de fraude, por norma, prometem ganhos acima do nor-
mal e garantidos, por exemplo, através do investimento em Forex, Opções Binárias, 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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CFD ou em Criptoativos, solicitam pequenos depósitos iniciais (a que, geralmente, 
se seguem outros de maior dimensão) ou alegam que se encontram registados nas 
autoridades supervisoras para maior credibilidade.

Em	muitas	das	situações	reportadas,	quando	os	investidores	se	dirigem	à	CMVM	já	
entregaram valores a determinadas entidades e procuram saber como podem re-
cuperar o seu dinheiro.

A CMVM recomenda aos investidores que, antes de estabelecer qualquer relação 
contratual	ou	entregar	valores	a	entidades	ou	pessoas	que	se	afirmem	represen-
tantes	de	entidades,	devem	confirmar	se	as	mesmas	estão	habilitadas	a	prestar	
serviços	de	investimento	em	instrumentos	financeiros,	e	se	estão	como	tal	regis-
tadas ou autorizadas na CMVM para o efeito. 

Os	investidores	podem	confirmar	se	determinada	entidade	está	habilitada	a	pres-
tar	serviços	e	atividades	de	intermediação	financeira	em	Portugal	através	do	sis-
tema de difusão de informação da CMVM, nomeadamente, consultando a lista de 
intermediários	financeiros	e	Sociedades	Gestoras	de	Organismos	de	Investimento	
Coletivo (SGOIC) registados na CMVM9 ou das  instituições de crédito, empresas 
de	investimento	e	SGOIC	que	exercem	atividade	de	 intermediação	financeira	em	
Portugal em regime de livre prestação de serviços (LPS)10. 

Sugere-se	ainda	a	consulta	dos	alertas	sobre	a	intermediação	financeira	não	auto-
rizada (IFNA)11 publicados no website da CMVM. Em 2019 foram efetuadas pela CMVM 
quatro comunicações de alertas de IFNA (dois em 2018). Com respeito a alertas en-
viados por outras autoridades competentes em matérias referentes a IFNA, divul-
gámos, em 2019, 1408 alertas no site, mais do dobro dos divulgados em 2018 (607).

Os investidores, em caso de dúvida sobre a legitimidade do seu interlocutor, de-
verão solicitar a denominação completa da entidade e os seus contactos telefóni-
cos e de correio eletrónico. Deverão estar atentos a eventuais alterações subtis 
no nome de entidade que lhes é facultado quando comparado com o registado na 
website	da	CMVM	(ver	listas	dos	Intermediários	financeiros	e	SGOIC	registados	na	
CMVM e das Instituições de crédito, empresas de investimento e sociedades ges-
toras de organismos de investimento coletivo que exercem atividade de interme-
diação	financeira	em	Portugal	em	regime	de	LPS	referidas	anteriormente).	

9
 https://web3.cmvm.pt/sdi/ifs/app/pesquisa_nome.cfm?nome

10
 https://web3.cmvm.pt/sdi/ifs/LPS/index.cfm 

11
 https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Alertas/Pages/Alertas.aspx 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Poderão ter também em conta se o domínio do endereço de correio eletróni-
co é igual ao domínio do endereço de correio eletrónico que consta na lista de 
Intermediários	financeiros	e	SGOIC	registados	na	CMVM12. 

Recomenda-se ainda aos investidores a leitura da brochura Dicas CMVM ao inves-
tidor13 onde, entre outra informação útil, constam algumas dicas que podem ajudar 
a reconhecer indícios de fraude. No website da CMVM consta ainda informação14  
sobre eventuais comportamentos que indiciam fraude, os mecanismos mais usuais 
de	fraude	financeira	e	procedimentos	a	adotar	para	a	precaver.

Caso os investidores suspeitem que a entidade, ou eventuais representantes, não 
é legitima ou não se encontra registada ou autorizada na CMVM, recomendamos 
que contactem a nossa Linha Verde de apoio15 ao investidor. Se tiverem celebrado 
contratos	de	intermediação	financeira	em	Portugal	com	entidades	que	não	estão	
registadas ou autorizadas sugerimos que os investidores apresentem denúncias 
junto da CMVM.

A CMVM apenas tem competência para efetuar análise de eventuais situações 
de entidades que não se encontram autorizadas a prestar em Portugal serviços 
e	atividades	de	 investimento	em	 instrumentos	financeiros,	e	ainda	de	eventuais	 
incumprimentos	do	normativo	aplicável	às	que	estão	autorizadas.	Caso	a	alegada	
atividade fraudulenta não se enquadre nesse âmbito sugerimos o contacto com as 
autoridades judiciárias. l
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12
 https://web3.cmvm.pt/sdi/ifs/app/pesquisa_nome.cfm?nome 

13
 https://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Brochuras/Documents/2-Dicas%20ao%20investidor.pdf 

14
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/InformaçãoInvestidor/Fraude/Pages/A-Fraude-no-investimento-em-valores-mobiliários.aspx 

15
 Linha Verde: 800 205 339 com horário de funcionamento das 8h30 às 19h30

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

O 
reforço dos recursos disponíveis para os investidores no processo de to-
mada	de	decisão,	através	da	identificação	de	temas	chave	e	publicação	
de informação e de perguntas e respostas em vários canais, são um dos 
vetores de atuação da CMVM. Destacam-se durante o ano de 2019 as se-
guintes	publicações:

Perguntas e respostas sobre financiamento colaborativo (crowdfunding) 
A CMVM publicou um conjunto de perguntas e respostas16 sobre financiamento co-
laborativo que procuram esclarecer os investidores quanto à tipologia existente e a 
que está no âmbito de supervisão da CMVM, qual a informação obrigatória a dispo-
nibilizar pelas entidades gestoras de plataformas de crowdfunding, quais os limites 
de investimento e, entre outros aspetos, os riscos envolvidos.

16
 https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/FAQs-Crowdfunding_investidores.aspx 

Perguntas e respostas sobre criptoativos 
A CMVM publicou um conjunto de perguntas e respostas17 acerca do investimento 
em ativos digitais encriptados, designadamente o que se entende por initial coin 
offerings (ICOs), em que circunstâncias é que estão sujeitas à legislação portugue-
sa, quais os requisitos legais para a constituição de uma plataforma de negociação 
de criptoativos, quais os principais riscos associados ao investimento neste tipo de 
ativos e quais os cuidados que os investidores devem ter antes de investirem.

17
 https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/FAQs-Criptoativos_investidores.aspx
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Perguntas e respostas relativas à oferta pública de aquisição
sobre o Grupo Media Capital

Na sequência da publicação pela Cofina - SGPS, S.A. de um anúncio preliminar 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 perguntas e res-
postas18 sobre este tema com o objetivo de esclarecer o mercado e o público em 
geral.

18
 https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/faq_opa_media-capital.aspx

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. Dependendo da evolução das 
negociações, em particular num cenário de não acordo entre as partes, poderão 
existir impactos no mercado nacional, nomeadamente nos vários intervenientes 
no sistema financeiro nacional, incluindo nos investidores portugueses que sejam 
clientes de instituições sediadas no Reino Unido e/ou que tenham exposição (direta 
ou indiretamente) a valores mobiliários britânicos. A CMVM preparou um conjunto 
de perguntas e respostas19 que visam esclarecer os investidores sobre esta matéria, 
que manterá atualizadas.

19
 https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/faq_brexit_invest.aspx

Perguntas e respostas sobre reclamações e supervisão relativas aos 
instrumentos financeiros comercializados pelo BANIF após a sua resolução

No seguimento de um conjunto de questões que foram sendo colocadas à CMVM  
pelos investidores e outros interessados sobre o enquadramento da atuação do 
BANIF na comercialização de instrumentos financeiros junto de investidores indivi-
duais que se viram impossibilitados de recuperar os montantes investidos naque-
les produtos, a CMVM preparou um conjunto de perguntas e respostas20 que visam  
esclarecer os investidores sobre esta matéria.

20
 https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20190607a.aspx?v=
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Perguntas e respostas sobre medidas restritivas aplicadas à Orey Financial - 
Instituição Financeira de Crédito, SA

Face aos resultados da supervisão que vinha sendo realizada, de modo articulado, 
pela CMVM e o Banco de Portugal, e às medidas corretivas aplicadas pelo Banco de 
Portugal à mesma entidade, o Conselho de Administração da CMVM deliberou a 8 de 
agosto a emissão de uma ordem com medidas restritivas à Orey Financial relativa à 
prestação de atividades e serviços de intermediação financeira. A CMVM preparou 
um conjunto de perguntas e respostas21 que visam esclarecer os investidores sobre 
esta matéria.

21
 https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/faq_orey_ific.aspx 

Novas brochuras destinadas ao investidor não profissional
Coincidindo com a Semana Mundial do Investidor, em outubro, a CMVM publicou cin-
co novas brochuras dedicadas ao investidor nacional, que abordam temas tão di-
versos como a atividade da CMVM, conselhos práticos para o investidor não pro-
fissional (Dicas para o Investidor), adaptar os investimentos às suas necessidades, 
perfil e fases de vida, o Sistema de Indemnização ao Investidor e as FinTech. As bro-
churas22 podem ser consultadas no site da CMVM.

22 
https://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Brochuras/Pages/brochuras2019.aspx 

Resultados do inquérito online ao investidor 
Na prossecução da sua missão de promover a proteção dos investidores e a defe-

sa da integridade dos mercados financeiros, com vista ao seu desenvolvimento, a 
CMVM realizou, em 2018, um inquérito online ao perfil do investidor. Dirigido a inves-
tidores em valores mobiliários em Portugal, teve como principais objetivos o estudo 
das características destes investidores e das suas carteiras de investimentos, os 
seus conhecimentos financeiros, as suas atitudes face ao risco e o seu processo de 
tomada de decisão no mercado de valores mobiliários. Os resultados do inquérito23 
podem ser consultados no website da CMVM.

23
 https://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Estudos/Documents/Resultados%20Inquerito%20Online%20

Perfil%20Investidor_2019.pdf 
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Guia da IOSCO para o programa de educação financeira 
A IOSCO marcou o início da Semana Mundial do Investidor com a publicação de um 
guia para a preparação de iniciativas de promoção de literacia financeira, o qual 
pode ser consultado em versão inglesa na página da IOSCO. O documento define 
um modelo para capacitar e consciencializar o investidor para as competências ne-
cessárias que lhe permitem tomar uma decisão de investimento responsável. Estas 
competências vão além do “conhecimento e compreensão” (de produtos e merca-
dos) e incluem outras dimensões como: Consciência e conhecimento; Capacidades 
e comportamentos; Atitudes, Confiança e Motivações. O modelo propõe as compe-
tências concretas que o investidor deve deter nestas três vertentes e para as vá-
rias fases e aspetos relevantes no processo de investimento: princípios básicos, 
características dos produtos, processo de investimento /transações, detenção de 
investimentos, direitos e obrigações do investidor, enviesamentos comportamen-
tais e fraudes. Informação adicional sobre o tema pode ser consultado24 no website 
da CMVM.

24
 https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20190930b.aspx 

6.2. Comunicados e alertas aos investidores emitidos
Destaca-se durante o ano de 2019 os seguintes alertas e comunicados no âmbito 
do	apoio	ao	investidor:

Alterações no processo de tratamento de reclamações visam resposta mais célere
No dia 28 de março de 2019, a CMVM comunicou25 a atualização dos procedimentos 

de tratamento de reclamações e resolução de conflitos, estabelecendo que as re-
clamações passam a ser apresentadas primeiro junto da entidade prestadora de 
serviços/intermediário financeiro, de modo a potenciar uma resolução a priori en-
tre ambos, intervindo a CMVM apenas em segunda instância e definindo novos pra-
zos de resposta e tratamento do processo, privilegiando-se a via eletrónica na co-
municação destas matérias. Com estas mudanças pretende-se uma gestão dos 
procedimentos de reclamações mais clara, fluída, eficiente e eficaz.

25 
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20190328w.aspx?v=
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Restrições à comercialização, distribuição e venda de CFDs e proibição de co-
mercialização, distribuição e venda de opções binárias em Portugal a investido-
res não profissionais

No dia 17 de junho de 2019, a CMVM comunicou26 a entrada em vigor no dia 3 de julho 
de 2019 do Regulamento da CMVM n.º 5/2019 que implementa na ordem jurídica por-
tuguesa as Decisões da ESMA que, respetivamente e a investidores não profissio-
nais, restringiam a comercialização de contratos diferenciais (CFDs) e proibiam, a 
comercialização de opções binárias em todo o território da União Europeia.

26
 https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/Reg_5_2019.aspx 

Informação aos investidores sobre Ações Preferenciais emitidas pela E.G. 
Premium Investment S.A.

No dia 6 de novembro de 2019, a CMVM alertou27 os investidores detentores de ações 
preferenciais emitidas pela E.G. Premium Investment S.A. sobre o lançamento de 
uma oferta, voluntária e particular, de aquisição pelo emitente das referidas Ações 
Preferenciais a decorrer entre 6 de novembro de 2019 até 8 de janeiro de 2020. 

27 
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/comunicados_mercado/Pages/20191106a.aspx 

Alertas sobre intermediação financeira não autorizada
A CMVM publica regularmente no seu sítio de internet, comunicados sobre interme-
diação financeira não autorizada28.

Para verificar se uma determinada entidade que oferece serviços de investimen-
to em instrumentos financeiros está autorizada a exercer atividade em Portugal 
deve consultar a lista de intermediários financeiros29 autorizados ou a lista de enti-
dades30 habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre 
Prestação de Serviços (LPS).

28
 https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Alertas/Pages/Alertas.aspx 

29 
http://web3.cmvm.pt/sdi/ifs/app/pesquisa_nome.cfm?nome 

30 
http://web3.cmvm.pt/sdi/ifs/LPS/index.cfm
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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 po-
sição	do	reclamante,	mas	a	entidade	reclamada	não	atendeu	à	sua	pre-
tensão, nem apresentou elementos que, na ótica da CMVM, permitam 
contrariar o fundamento da reclamação apresentada. Inclui também re-
clamações em que a entidade reclamada não disponibilizou elementos 
que permitissem aferir da regularidade – ou irregularidade – da sua atua-
ção, não tendo, desta forma, sido possível concluir sobre a pretensão do 
reclamante.

(d) ESCLARECIMENTOS AO RECLAMANTE

 A reclamação foi esclarecida pela CMVM sem necessidade de efetuar 
diligências junto da entidade reclamada. 

(e) RECLAMAÇÃO NÃO ADMITIDA

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

cmvm.pt
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