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I. ENQUADRAMENTO 

1. Âmbito do projeto 

 

1.1. Introdução 

O presente documento apresenta e justifica o projeto de regulamento da CMVM que visa proceder 

à primeira alteração ao Regulamento da CMVM n.º 2/2016, de 18 de julho, sobre reclamações e 

resolução de conflitos. 

No âmbito da sua missão de proteção dos investidores e de supervisão, e com vista ao regular 

funcionamento do mercado, a CMVM procede desde praticamente a sua fundação ao tratamento 

de reclamações apresentadas por investidores não qualificados, tendo a partir de 2009 

reestruturado os respetivos procedimentos no sentido de os dotar de uma maior eficácia. 

O Regulamento da CMVM n.º 2/2016, de 18 de julho, veio concretizar, nesta matéria, os Estatutos 

da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 5/2015, de 8 de 

janeiro. 

O texto do Regulamento da CMVM n.º 2/2016, de 18 de julho, rege os procedimentos relativos 

ao tratamento das reclamações apresentadas por investidores não qualificados relativamente a 

entidades supervisionadas pela CMVM e a resolução de conflitos patrimoniais relativos a 

instrumentos financeiros.  

Mais de dois anos volvidos desde a entrada em vigor do Regulamento da CMVM n.º 2/2016, de 

18 de julho, e atenta a experiência entretanto trilhada, afigurou-se conveniente aprofundar o 

tratamento normativo das reclamações por parte da CMVM.  

Tal como estabelecido na solução em vigor do regulamento, a intervenção da CMVM nesta sede 

visa promover uma resolução extrajudicial de um conflito, através de uma intervenção de 

“persuasão moral” (moral suasion) da CMVM. Neste âmbito, entendeu-se ser de identificar no 

regulamento que a intervenção final da CMVM no tratamento da reclamação é uma conclusão de 

análise das situações apresentadas com vista a uma resolução do conflito em causa.  

Tal não prejudica que, no tratamento da reclamação, a CMVM recolha elementos ao abrigo dos 

seus poderes de supervisão, e que tais elementos possam servir de base a eventual emissão de 

recomendações ou determinações com relevância no caso concreto, bem como ao eventual 

subsequente apuramento de responsabilidades infracionais. 

De modo a garantir que a fase de “persuasão moral” seja mais rápida, estabeleceu-se que a 

ausência de resposta aos pedidos da CMVM não prejudica a análise da reclamação, com vista à 

sua mais célere conclusão, emissão de recomendação ou determinação e possível 

encaminhamento interno para efeitos sancionatórios. 
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Aproveita-se também a presente oportunidade para aperfeiçoar alguns outros pontos, como é o 

caso do privilegiar da via eletrónica no quadro das comunicações nestas matérias.  

Especificam-se também documentos e informações que se revelam pertinentes para a análise do 

pedido a apresentar, que deve referenciar, nomeadamente, o nome completo do reclamante, 

dados de contacto do mesmo, o seu número de documento de identificação, uma descrição dos 

factos e o comprovativo de apresentação da reclamação junto da entidade reclamada e a 

resposta desta, caso exista. 

Ponto que se revela como um importante incentivo a uma resolução das questões suscitadas no 

mercado é o de que as reclamações a apresentar junto da CMVM sejam primeiro apresentadas 

junto da entidade reclamada, de modo a potenciar uma resolução a priori entre reclamante e 

entidade reclamada. Note-se que esta apresentação prévia da reclamação junto da entidade 

reclamada não prejudica a possibilidade de o reclamante apresentar a reclamação diretamente 

junto da CMVM, caso não obtenha resposta.  

 

1.2. Estrutura  

O texto do projeto de regulamento incide sobre os capítulos I (Disposições gerais) e II 

(Reclamações) do Regulamento da CMVM n.º 2/2016, de 18 de julho, procedendo a alterações 

aos artigos 3.º, 5.º, 8.º, 10.º, 11.º, 12.º e 13.º do mesmo e determinando o aditamento de um novo 

artigo 6.º-A. 

Assim, são previstos conteúdos para os seguintes temas e preceitos:  

a) No Capítulo I, sobre disposições gerais, a forma das comunicações, artigo 3.º; 

b) No Capítulo II, sobre reclamações: 

i. Objeto, artigo 5.º; 

ii. Apresentação, artigo 6.º-A; 

iii. Forma da reclamação, artigo 8.º; 

iv. Arquivamento, artigo 10.º; 

v. Tramitação, artigo 11.º; 

vi. Prazo de análise, artigo 12.º;  

vii. Extinção, artigo 13.º. 

 

II. AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

A CMVM avaliou o impacto desta iniciativa nos termos do anexo ao presente documento de 

consulta, para o qual se remete (vide “Nota justificativa”). 
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III. PROCESSO DE CONSULTA 

A CMVM submete o projeto de regulamento e a nota justificativa a escrutínio público, para que 

todos possam pronunciar-se, dirigindo comentários, sugestões e contributos em relação às 

soluções apresentadas.  

As respostas ao presente documento de consulta devem ser submetidas à CMVM até ao dia 29 

de janeiro de 2019.  

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

cmvm@cmvm.pt. As respostas à consulta pública podem igualmente ser remetidas, por correio 

normal, para a morada da CMVM (Rua Laura Alves, 4, Apartado 14258, 1064-003 Lisboa) ou por 

fax n.º 21 353 70 77/78.  

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

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

expressamente no contributo a enviar. 

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

elucidada pela Dra. Rita Oliveira Pinto e pelo Dr. António Delicado, do Departamento Internacional 

e de Política Regulatória, assim como pelo Dr. Pedro Ribeiro e pelo Dr. José Bárbara, do 

Departamento de Relação com o Investidor e de Desenvolvimento do Mercado. 
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