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PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA CMVM N.º 2/2016  

RECLAMAÇÕES E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

 

[PREÂMBULO A INCLUIR]  

 

Assim,  

 

Ao abrigo do disposto nos artigos 33.º, 34.º e 369.º do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, na alínea d) do n.º 2 do artigo 1.º, nas alíneas d) e f) do n.º 2 

do artigo 4.º, da alínea a) do artigo 5.º, dos n.ºs 6 a 9 do artigo 6.º, da alínea r) do artigo 12.º e da alínea 

a) do n.º 3 do artigo 15.º dos Estatutos da CMVM, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 5/2015, de 8 de janeiro, 

bem como dos artigos 32.º, 33.º, 35.º, 36.º, 39.º, dos n.ºs 1 e 2 do artigo 40.º e do artigo 42.º da lei que 

estabelece os princípios gerais aplicáveis à mediação realizada em Portugal, aprovada pela Lei n.º 

29/2013, de 19 de abril, e bem assim do disposto no artigo 41.º da Lei-Quadro das Entidades Reguladoras, 

aprovada pela Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, o Conselho de Administração da Comissão do Mercado 

de Valores Mobiliários aprova o seguinte Regulamento:  

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regulamento procede à primeira alteração ao Regulamento da CMVM n.º 2/2016, de 18 de 

julho. 

 

Artigo 2.º 

Alteração ao Regulamento da CMVM n.º 2/2016, de 18 de julho 

Os artigos 3.º, 5.º, 8.º, 10.º, 11.º, 12.º e 13.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2016, de 18 de julho, passam 

a ter a seguinte redação:  

 

«Artigo 3.º 

[…] 

1- […].  

2- […]:  

a) […];  

b) Envio por via postal para a morada da CMVM;  

c) Apresentação presencial por escrito ou reduzida a escrito na CMVM;  

d) [Revogada]. 
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3 - No caso das reclamações os pedidos são, em regra, apresentados através do preenchimento de 

formulário disponível no sítio eletrónico da CMVM.  

 

Artigo 5.º 

[…] 

1 – […].  

2 – Incumbe ao serviço referido no número anterior a análise integral da questão suscitada e a aferição 

do cumprimento das normas que regem a atividade das entidades sujeitas à supervisão da CMVM. 

 

Artigo 8.º 

[…] 

O reclamante junta ao pedido apresentado nos termos do artigo 3.º todos os documentos e informações 

que se revelem pertinentes para a análise do mesmo, nomeadamente: 

a) Nome completo do reclamante e, caso aplicável, da pessoa que o representa;  

b) Dados de contacto do reclamante e, caso aplicável, da pessoa que o representa;  

c) Número de documento de identificação do reclamante; 

d) Caso a reclamação seja apresentada através de representante, procuração para os devidos 

efeitos; 

e) Descrição dos factos; 

f) Comprovativo de apresentação da reclamação junto da entidade reclamada e resposta desta, 

caso exista. 

 

Artigo 10.º 

Arquivamento 

1 – […].  

2 - Nos casos em que não seja suficientemente claro o enunciado dos factos em que se baseia o pedido, 

ou em que este seja impercetível ou faltem elementos essenciais para a sua análise, nomeadamente os 

referidos no artigo 8.º que não se encontram referidos no número anterior, a CMVM solicita ao 

reclamante o envio dos dados necessários no prazo máximo de 10 dias úteis, sob pena de arquivamento.  

 

Artigo 11.º 

[…] 

1 - […].  

2 – Salvo nos casos de arquivamento referidos no artigo anterior, a CMVM analisa o conteúdo da 

reclamação, ouvindo sempre que necessário a entidade reclamada.  

3 – As partes dispõem do prazo máximo de 15 dias úteis para resposta fundamentada aos pedidos da 

CMVM. 
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4 – A ausência de resposta aos pedidos a que se refere o número anterior não prejudica a análise da 

reclamação por parte da CMVM. 

 

Artigo 12.º 

Prazo de análise 

1 – A CMVM notifica o reclamante da conclusão da análise da reclamação num prazo de 90 dias úteis a 

partir da data da abertura do procedimento na CMVM, salvo em casos de especial complexidade, em que 

o prazo é prorrogável até ao limite de 90 dias úteis.  

2 – O prazo previsto no número anterior é suspenso quando :  

a) Esteja a decorrer um prazo concedido pela CMVM para prestação de informações ou para o envio 

de elementos úteis ou necessários para a conclusão da análise; 

b)  Seja comunicado à CMVM que foram iniciadas negociações entre as partes com vista à 

celebração de um acordo.  

3 – A suspensão a que se refere a alínea b) do número anterior decorre por um período máximo de 45 

dias úteis, aplicando-se, com as devidas adaptações, o n.º 4 do artigo anterior. 

 

Artigo 13.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […] 

c) […]; 

d) Comunicação ao reclamante da conclusão da análise da CMVM.  

2 - […]. 

3 - A CMVM transmite periodicamente às entidades reclamadas informação acerca da extinção dos 

procedimentos de reclamação àquelas respeitantes. 

4 - A extinção do procedimento de reclamação não prejudica a utilização dos elementos recolhidos no 

âmbito das atribuições da CMVM.» 

 

Artigo 3.º 

Aditamento ao Regulamento da CMVM n.º 2/2016, de 18 de julho 

É aditado ao Regulamento da CMVM n.º 2/2016, de 18 de julho, o artigo 6.º-A com a seguinte redação:  

«Artigo 6.º-A 

Apresentação 

1 – Previamente à apresentação à CMVM, o reclamante apresenta a reclamação junto da entidade 

reclamada. 

2 – A entidade reclamada deve responder ao reclamante no prazo de 15 dias úteis. 



4 
 

3 – Findo o prazo a que se refere o número anterior o reclamante pode apresentar a reclamação junto da 

CMVM.» 

 

Artigo 4.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação.  

 

Lisboa, __ de ___ de ____ – A Presidente do Conselho de Administração, Gabriela Figueiredo Dias - A Vice-

Presidente do Conselho de Administração, Filomena Oliveira 

 


