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DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA DA CMVM N.º 1/2022 

Projeto de regulamento da CMVM  

sobre a prestação de informação pelas Centrais de Valores Mobiliários (“CSD”) relativa 

às falhas de liquidação 
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I. ENQUADRAMENTO 

Com a entrada em vigor do Regulamento (UE) n.º 909/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 23 de julho de 2014, relativo à melhoria da liquidação de valores mobiliários na 

União Europeia e às Centrais de Valores Mobiliários (doravante designado por “CSDR”), 

emergiram novas obrigações para as entidades que participam, direta ou indiretamente, neste 

sistema centralizado.  

Um dos objetivos do CSDR foi uniformizar o regime relativo a certos aspetos do ciclo e da 

disciplina de liquidação. Nestes termos, as Centrais de Valores Mobiliários (“CSD”) e demais 

infraestruturas do mercado deverão tomar medidas de prevenção e resolução de falhas de 

liquidação, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do CSDR. 

De acordo com o artigo 7.º do CSDR, as CSD devem estabelecer um sistema que controle as 

falhas de liquidação e apresentar às autoridades competentes relatórios periódicos – mensal e 

anualmente – detalhando o número e pormenores das falhas de liquidação. Além disso, pelo 

menos uma vez por ano, esses relatórios devem ser tornados públicos de forma agregada e 

anónima. 

Adicionalmente, os artigos. 14.º e 15.º do Regulamento Delegado (UE) 2018/1229 da Comissão 

que complementa o CSDR no que respeita às normas técnicas de regulamentação relativas à 

disciplina de liquidação, especificam em que termos os relatórios mensais e anuais devem ser 

comunicados às autoridades competentes, bem como em que termos devem as CSD divulgar 

publicamente informações sobre as falhas de liquidação.  
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II. PROCESSO DE CONSULTA 

A CMVM submete o projeto de regulamento a escrutínio público para que todos os agentes do 

mercado possam pronunciar-se sobre o mesmo, endereçando comentários, sugestões e 

contributos em relação às soluções apresentadas.  

Por conveniência de prazo, as respostas a esta consulta devem ser remetidas à CMVM até ao 

próximo dia 21 de janeiro de 2022. Com a aplicação em Portugal a partir do dia 1 fevereiro de 

2022 do Regulamento Delegado (UE) 2018/1229 da Comissão, revela-se necessário 

operacionalizar a comunicação das falhas de liquidação pelas CSD à CMVM, de modo a que 

estas possam, a partir dessa data, efetuar o reporte do número de falhas de liquidação e os 

pormenores das mesmas, bem como outras informações pertinentes, incluindo as medidas 

previstas pelas CSD e pelos seus participantes para melhorar a eficiência de liquidação. 

Assinala-se igualmente, que o presente Projeto de Regulamento visa essencialmente 

operacionalizar essa comunicação, mensal e anual, à CMVM. Acresce, que o adiamento da 

aplicação do regulamento delegado permitiu um tempo adicional de adaptação às alterações 

decorrentes da disciplina de liquidação. Face ao exposto, optou-se, nos termos do n.º 3 do artigo 

41.º da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto (Lei Quadro das Entidades Reguladoras) por reduzir o 

prazo de consulta para 10 dias úteis. 

Os contributos devem ser remetidos, de preferência, para o endereço de correio eletrónico 

cmvm@cmvm.pt, em formato PDF editável, indicando-se no assunto do e-mail o número de 

procedimento [...]/2022. As respostas à consulta pública podem igualmente ser remetidas, por 

correio normal, para a morada da CMVM (Rua Laura Alves, 4, 1050-138 Lisboa). 

Atendendo a razões de transparência, a CMVM propõe-se publicar os contributos recebidos ao 

abrigo desta consulta. Caso o respondente se oponha à referida publicação deve referi-lo 

expressamente no respetivo contributo. 

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional sobre a presente consulta pública poderão ser 

elucidados por José Manuel Barros <josemanuelbarros@cmvm.pt>ou Elizabetth Sequeira 

Elizabetth Sequeira <elizabetthsequeira@cmvm.pt>, do Departamento de Supervisão de 

Mercados da CMVM. 

III. APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO 

O projeto de Regulamento da CMVM define os termos em que deve ser efetuado à CMVM o 

reporte de informações por parte das CSD relativamente às falhas de liquidação. Este projeto de 

Regulamento não visa acarretar deveres novos, concretiza-se apenas na definição da forma de 

dar cumprimento aos deveres já previstos na legislação europeia, nomeadamente no CSDR. 
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Nos termos do disposto do número 1 do artigo 7.º do CSDR, as CSD estabelecem, para cada 

sistema de liquidação de valores mobiliários que gerem, um sistema que controle as falhas de 

liquidação das transações dos instrumentos financeiros a que se refere o artigo 5.º, número 1 do 

CSDR.  

Por forma a melhor executar esta obrigação, o artigo 14.º do RTS 2018/1229 define que as CSD 

devem apresentar à CMVM relatórios periódicos, mensais e anuais, com o número de falhas de 

liquidação e os pormenores das mesmas, bem como outras informações pertinentes, incluindo 

as medidas previstas para melhorar a eficiência da liquidação.  

Nesse sentido, o presente Regulamento estabelece os procedimentos e os conteúdos relativos 

à prestação de informação relativa às falhas de liquidação, pelas CSD à CMVM. 

O modo de prestação de informação à CMVM segue os termos e condições previstos no 

Regulamento da CMVM n.º 3/2016, com as especificidades estabelecidas no presente 

Regulamento. 

Posteriormente, a CMVM procederá à transmissão da referida informação à Autoridade Europeia 

dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), nos termos do artigo 7.º, n.º 1 do CSDR. 


