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ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO 

Regulamento da CMVM n.º 2/2022 

Prestação de informação pelas Centrais de Valores Mobiliários (“CSD”), 

relativa às falhas de liquidação  

 

I. Introdução 

A presente Análise de Impacto Regulatório (AIR) acompanha o projeto de especificação dos 

procedimentos relativos à prestação de informação (através de relatórios mensais e anuais) 

relativa às falhas de liquidação pelas Centrais de Valores Mobiliários (CSD) à CMVM. Esta 

prestação de informação deve ainda seguir os termos e condições previstos no Regulamento da 

CMVM n.º 3/2016. 

Aqueles procedimentos estão definidos no 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 nas CSD e à necessidade de uniformização desta informação a nível europeu. 

Adicionalmente, o Regulamento Delegado (UE) 2018/1229, da Comissão, especifica quais os 

elementos que constituem os relatórios referidos supra, comunicados às autoridades 

competentes (a CMVM, no caso Português), sem especificar o formato dos ficheiros de reporte. 

Como é sabido, a AIR visa conferir apoio estruturado à tomada de decisões de política 

regulatória, permitindo a avaliação de cenários alternativos, seja na implementação de novos 

normativos, seja na revisão da regulamentação em vigor. 

 

II. Opções regulatórias  

Para efeitos da presente AIR, tem-se em consideração as seguintes duas opções regulatórias: 

1) Não aplicar o Regulamento (UE) n.º 909/2014, nem o Regulamento Delegado (UE) 

2018/1229, e, portanto, não definir o formato do reporte de informações exigido às CSD 

sobre falhas de liquidação (ou seja, “nada fazer”); 

2) Aplicar o Regulamento (UE) n.º 909/2014 e o Regulamento Delegado (UE) 2018/1229, e 

definir o formato do reporte de informações exigido às CSD sobre falhas de liquidação. 

A opção 1) é o ponto de partida da AIR (o chamado baseline), e implica a não aplicação do 

Regulamento (UE) n.º 909/2014 e a não aplicação do Regulamento Delegado (UE) 2018/1229. 

Contudo, a escolha desta opção não pode ser considerada devido à obrigatoriedade de serem 

seguidas as disposições do Parlamento Europeu e do Conselho. 

Neste contexto, esta AIR centra-se na opção 2), sendo analisados os impactos da aplicação do 

projeto de regulamento (por confronto com a situação vigente). 

 

III. Impactos 

Conforme referido na introdução, a presente proposta de Regulamento ocorre por imposição  

do Parlamento Europeu e do Conselho, pelo que os impactos foram já objeto de análise na altura  
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da elaboração do Regulamento (UE) n.º 909/2014 e do Regulamento Delegado (UE) 2018/1229.  

No entanto, a presente proposta inclui ainda a definição, pela CMVM, do formato dos reportes  

mensais e anuais, dado que o conteúdo destes reportes está já definido nos números 1 e 2 do 

artigo 14.º do RTS 2018/1229. Em concreto, o Regulamento proposto define que no caso dos  

reportes mensais o ficheiro deverá ter a designação “MSF” e no caso dos reportes anuais o 

ficheiro deverá ter a designação “ASF”. Por outro lado, ambos os reportes deverão ter o formato  

“XML”. A proposta de adoção do formato “XML” está em linha com a exigência da ESMA em 

receber esta informação da CMVM no formato “XML”, pelo que outro formato implicaria custos  

desnecessários para a CMVM. 

A CMVM crê que a imposição do formato “XML” não resulte em custos elevados para as  

entidades sujeitas ao regulamento, por não ser expectável a necessidade de aquisição de 

programas informáticos específicos nem a contratação de recursos humanos adicionais para 

fazer face ao requerido. Ademais, estas definições estão já previstas no Regulamento da CMVM  

n.º 3/2016, que está atualmente em vigor para as entidades sujeitas ao Regulamento proposto,  

pelo que a CMVM crê que a imposição de outro formato que não o proposto neste Regulamento  

resultaria em custos desnecessários para as entidades e para a CMVM, e em regulamentação 

desnecessária. 

Desta forma, a CMVM estima que o Regulamento proposto resulte em custos incrementais 

mínimos para as entidades a ele sujeitas, não se vislumbrando outros impactos que mereçam 

análise na presente AIR. 


