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NOTA JUSTIFICATIVA 

ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO DO PROJECTO DE ALTERAÇÃO AO 

REGULAMENTO DA CMVM N.º 2/2016 

 

I. Introdução  

A presente Análise de Impacto Regulatório (AIR) acompanha o projeto de alteração ao 

Regulamento da CMVM n.º 2/2016 “Reclamações e resolução de conflitos”.  

Este Regulamento rege os procedimentos relativos ao tratamento das reclamações 

apresentadas por investidores não qualificados relativamente a entidades supervisionadas 

pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e a resolução de conflitos 

patrimoniais relativos a instrumentos financeiros. 

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 no processo de revisão da regulamentação em vigor. 

 

II. Opções regulatórias  

Para efeitos de análise de impacto, tem-se em consideração as seguintes duas opções 

regulatórias: 

1. Não alterar o Regulamento da CMVM n.º 2/2016 (ou seja, “nada fazer”); 

2. Aplicar o projeto de alteração ao Regulamento da CMVM n.º 2/2016. 

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

regulamentação existente. Contudo, a escolha desta opção não é, na ótica da CMVM, 

razoável, especialmente por se pretender uma maior eficácia e eficiência no tratamento das 

reclamações e na resolução de conflitos entre investidores não qualificados e entidades 

supervisionadas pela CMVM.  
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Na verdade, com a presente proposta de alteração ao Regulamento da CMVM n.º 2/2016 

pretende-se que o atual processo de gestão e tratamento de reclamações e de resolução 

de conflitos seja, por um lado, mais simples, expedito, claro e eficaz, e, por outro lado, mais 

responsabilizador, quer para os reclamantes quer para as entidades reclamadas. Neste 

contexto, a presente AIR irá focar-se na opção 2, sendo analisados os impactos da aplicação 

do projeto de alteração regulamentar por confronto com a opção baseline. 

 

III. Impactos 

O projeto em análise propõe a alteração dos artigos 3.º, 5.º, 8.º, 10.º, 11.º, 12.º e 13.º, e o 

aditamento do artigo 6.º-A ao Regulamento da CMVM n.º 2/2016. Apresentam-se de 

seguida os impactos referentes a estas alterações. 

i)  Artigo 3.º - “Forma das comunicações”: 

a. N.º 2: esta alteração visa simplificar a redação da norma e eliminar a 

possibilidade de apresentação de reclamações por via telefónica. Em 

matéria de simplificação, elimina-se a referência explícita à sede da CMVM 

e a qualquer delegação, pois a CMVM não tem atualmente qualquer 

delegação. As referências a «morada da CMVM» ou «… a escrito na 

CMVM» implicitamente remetem para quaisquer delegações que possam 

existir, o que não terá quaisquer impactos incrementais. A eliminação da 

possibilidade de apresentação de reclamações por via telefónica originará 

poupanças incrementais, ainda que mínimas, para a CMVM. Com efeito, 

esta alteração originará uma reafectação, ainda que mínima, de recursos, 

nomeadamente os empregues no tratamento das reclamações por via 

telefónica (este meio de reclamação não tem sido usado pelos reclamantes 

e, por consequência, os recursos libertos serão mínimos).  

b. N.º 3: esta proposta privilegia a utilização da via eletrónica no quadro das 

comunicações nestas matérias, esperando-se com isso desonerar os 

serviços da CMVM e facilitar o trabalho dos reclamantes. Julga-se que a 

proposta implique poupanças incrementais mínimas, quer para a CMVM 

quer para os reclamantes. 

ii) Artigo 5.º - “Objeto”: 
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a. N.º 2: a proposta de alteração clarifica as competências da CMVM no 

tratamento das reclamações, restringindo-se, como não podia deixar de ser, 

às normas que regem a atividade das entidades supervisionadas pela 

CMVM. Assim, situações do foro judicial (por exemplo, quantificação de 

indemnizações) ou similares estão fora do âmbito da análise da CMVM. 

Acredita-se que esta alteração implique poupanças incrementais mínimas 

para a CMVM, na medida em que o número de reclamações com as 

situações supracitadas deverá diminuir, mas de modo pouco relevante. 

iii) Artigo 6.º-A - “Apresentação”:  

a. Este artigo não existe no regime atualmente em vigor, sendo, por 

conseguinte, uma novidade. As reclamações a apresentar junto da CMVM 

deverão ser tentativamente resolvidas a priori entre reclamante e entidade 

reclamada. Esta apresentação prévia da reclamação junto da entidade 

reclamada não prejudica a possibilidade de o reclamante apresentar a 

reclamação diretamente junto da CMVM passados 15 dias úteis sobre a 

apresentação dessa reclamação junto da entidade reclamada. É expectável 

que a apresentação prévia das reclamações junto da entidade reclamada 

resulte em poupanças para a CMVM. No pressuposto de que a 

percentagem de reclamações resolvidas com conclusão favorável ao 

reclamante se mantenha quer a reclamação seja dirigida em primeiro lugar 

à CMVM (e depois encaminhada pela CMVM para a entidade reclamada) 

quer seja dirigida em primeiro lugar à CMVM, é expectável que o número 

de reclamações efetuadas junto da CMVM diminua cerca de 15% (ver 

Informação Estatística Mensal sobre Reclamações – 1º Semestre 2018, 

disponível no endereço indicado infra1). Esta diminuição permitirá 

poupanças à CMVM e aumentar a celeridade e eficácia do tratamento pela 

CMVM das reclamações rececionadas. No pressuposto adicional de que, 

no regime atual, todas as reclamações efetuadas junto da CMVM são 

dirigidas às entidades reclamadas para que estas se possam pronunciar, a 

alteração proposta terá impacto incremental mínimo para as entidades 

reclamadas.  

                                                           
1 Ver 

http://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Publicacoes/rel_reclamacoes/Documents/Informa%c3%a7%c3
%a3o%20Estat%c3%adstica%20sobre%20Reclama%c3%a7%c3%b5es_1%c2%ba%20Semestre%20de%202018.pdf 

http://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Publicacoes/rel_reclamacoes/Documents/Informa%c3%a7%c3%a3o%20Estat%c3%adstica%20sobre%20Reclama%c3%a7%c3%b5es_1%c2%ba%20Semestre%20de%202018.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Publicacoes/rel_reclamacoes/Documents/Informa%c3%a7%c3%a3o%20Estat%c3%adstica%20sobre%20Reclama%c3%a7%c3%b5es_1%c2%ba%20Semestre%20de%202018.pdf
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iv) Artigo 8.º - “Forma da reclamação”:  

a. A proposta de alteração a este artigo especifica quais os documentos e 

informações que se revelam pertinentes para a CMVM analisar o pedido 

apresentado.  

b. Julga-se que esta alteração implica poupanças incrementais para os 

reclamantes e para a CMVM. Com efeito, os reclamantes saberão agora 

que informações e documentos deverão apresentar quando fazem a sua 

reclamação. Tal permitirá diminuir o número de interações entre a CMVM e 

o reclamante até que o processo de reclamação esteja devidamente 

instruído, com a consequente economia de recursos e de tempo para 

CMVM e para os reclamantes. A maior eficiência no tratamento das 

reclamações será potenciada e será reduzido o prazo de conclusão das 

reclamações apresentadas. 

v) Artigo 10.º - “Arquivamento”: 

a. N.º 2: a proposta de alteração a este número especifica quais os elementos 

(i.e. os especificados no artigo 8.º) a enviar pelo reclamante quando a 

reclamação se encontra incompleta. Julga-se que esta alteração implicará 

poupanças incrementais para os reclamantes e para a CMVM, pois é 

expectável que o número de reclamações incompletas diminua. 

vi)  Artigo 11.º “Tramitação”: 

a. N.º 2: a proposta de alteração a este número contempla a possibilidade de 

não audição da entidade reclamada caso, para a CMVM, tal não se revele 

essencial, o que pode decorrer do facto de a reclamação ter sido dirigida 

em primeiro lugar à entidade reclamada e de esta ter tido já a possibilidade 

de se pronunciar. Acredita-se que esta alteração resulte em poupanças 

incrementais para a CMVM. 

b. N.º 3: a proposta de alteração a este número introduz um prazo único para 

uma resposta fundamentada das partes envolvidas aos pedidos da CMVM. 

A anterior redação contemplava dois prazos (10 dias úteis, ou 20 dias úteis 

em casos complexos) pelo que se julga que a introdução de um prazo único 

de 15 dias terá impactos incrementais mínimos para as partes envolvidas e 

para a CMVM. 

c. N.º 4: apesar deste número não existir no regime atualmente em vigor, é 

expectável que a sua introdução aumente a eficiência da CMVM no 
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tratamento das reclamações porquanto a proposta consagra que a 

ausência de resposta (das partes) aos pedidos da CMVM não prejudica a 

análise (pela CMVM) da respetiva reclamação. 

vii)  Artigo 12.º - “Prazo de análise”: 

N.ºs 1, 2 e 3: a proposta de alteração a estes números indica o prazo e 

assunção da natureza do tratamento das reclamações, e traduz-se na clara 

determinação do regime a seguir, assim permitindo melhor tramitação dos 

procedimentos.  Dessa forma, especifica que a CMVM procede à análise 

das situações apresentadas e, com base na análise efetuada, promove que 

as partes resolvam o conflito em causa através de uma solução que seja 

aceite por ambas. Tal não prejudica que, finda a análise da reclamação, 

esta seja remetida para as respetivas áreas de supervisão da CMVM, 

nomeadamente com vista à eventual emissão de determinações com 

relevância no caso concreto e ou ao subsequente apuramento de 

responsabilidades infracionais. Este regime é próximo do atual, pelo que se 

julga que as alterações resultam em impactos incrementais mínimos, para 

as entidades sujeitas a este regulamento e para a CMVM. 

viii) Artigo 13.º - “Extinção”: 

a. N.º 1, d): a nova redação substitui a expressão “decisão final” por 

“conclusão da análise”, ou seja, a proposta de alteração especifica que a 

CMVM irá comunicar o resultado da sua análise, sendo por isso expectável 

que esta alteração resulte em impactos incrementais mínimos para as 

entidades sujeitas a este regulamento e para a CMVM. 

b. N.º 3: este número é um aditamento face ao regime atualmente em vigor. 

Nos termos desta proposta, a CMVM irá comunicar às entidades 

reclamadas informação sobre a extinção das reclamações àquelas 

respeitantes. Esta comunicação irá ocorrer através de via eletrónica e, 

como decorre da sua normal atividade, é expectável que a medida resulte 

em impactos incrementais mínimos para a CMVM. 

c. N.º 4: apesar deste número não existir no regime atualmente em vigor, o 

seu conteúdo informa sobre o tratamento a dar a estes casos. Julga-se que 

esta introdução não tenha impacto nem para as entidades sujeitas ao 

regulamento nem para a CMVM pois esta é uma prática já adotada 

atualmente pela CMVM. 
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Não foram identificados outros impactos económicos relevantes e suscetíveis de serem 

analisados neste âmbito. 


