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RELATÓRIO FINAL DA CONSULTA PÚBLICA N.º 2/2018 

Alteração do Regulamento da CMVM n.º 2/2007, relativo ao exercício de 

atividades de intermediação financeira 

 

I. ENQUADRAMENTO 

A CMVM submeteu a consulta pública, entre os dias 10 de abril e 23 de maio de 2018, o projeto 

de alteração do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 (“Regulamento n.º 2/2007”), relativo ao 

exercício de atividade de intermediação financeira, em virtude das alterações introduzidas no 

Código dos Valores Mobiliários decorrentes das transposição da Diretiva 2014/65/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de 

instrumentos financeiros (DMIF II) e da adaptação da ordem jurídica interna ao Regulamento 

(UE) n.º 600/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativo ao 

mercado de instrumentos financeiros (RMIF) e dos diversos atos delegados e de execução que 

complementam este dois diplomas europeus.   

II. PROCESSO DE CONSULTA 

A CMVM convidou todos os participantes no mercado e outros interessados a pronunciar-se 

sobre o projeto de alteração ao Regulamento n.º 2/2007. 

No âmbito da referida consulta foram recebidos contributos das seguintes entidades, 

identificadas por ordem alfabética: 

- APB – Associação Portuguesa de Bancos;  

- APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios.  

Cumpre agradecer publicamente as contribuições recebidas, as quais serão integralmente 

divulgadas no sítio da internet da CMVM.  
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III. RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA 

Não são objeto de tratamento no presente relatório os contributos que visaram alertar para 

existência de erros de remissão ou necessidades de clarificação de linguagem ainda que 

acolhidos.   

Os comentários recebidos centraram-se nas seguintes questões, que analisaremos de seguida: 

1. Alteração ao artigo 1.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007  

Conforme salientado no documento de consulta, a alteração ao artigo 1.º do Regulamento da 

CMVM n.º 2/2007 excluí, salvo disposição em contrário, a atividade de gestão de organismos de 

investimento coletivo do âmbito de aplicação deste regulamento. Contudo, o Regulamento n.º 

2/2007 continua a aplicar-se às entidades gestoras de organismos de investimento coletivo que 

prestem os serviços auxiliares previstos no n.º 2 do artigo 68.º do Regime Geral dos Organismos 

de Investimento Coletivo (i.e., consultoria para investimento e gestão de carteiras).  

Neste contexto, um respondente questionou se face a esta alteração, as Sociedades Gestoras 

de Fundos de Investimento Mobiliário (SGFIM), que prestam os serviços de consultoria para 

investimento e/ou de gestão discricionária de carteiras, em paralelo à atividade de gestão de OIC 

teriam que elaborar dois relatórios de controlo interno distintos, um para os serviços auxiliares a 

elaborar nos termos do Regulamento n.º 2/2007 e outro para atividade de gestão de OIC nos 

termos da Instrução n.º 5/2016.  

Relativamente ao relatório de controlo interno (RCI) assinala-se, que as entidades gestoras 

continuarão a apresentar um único RCI nos termos previstos no Regulamento da CMVM n.º 

2/2015.    

O mesmo respondente solicitou à CMVM que esclarecesse se a consultoria para investimento 

imobiliário se encontrava fora do âmbito de aplicação do Regulamento n.º 2/2007. Assinala-se 

que não sendo a consultoria para investimento imobiliário um serviço de intermediação 

financeira, a mesma encontra-se fora do âmbito de aplicação do Regulamento n.º 2/2007.   

2. Alterações ao artigo 2.º do Regulamento n.º 2/2007     

Conforme assinalado no documento de consulta, com a DMIF II os requisitos em matéria de 

autorização das empresas de investimento passam a estar previstos no Regulamento Delegado 

(UE) 2017/1943, da Comissão, de 14 de julho de 2016. Assim, foi necessário proceder a um 

alinhamento do artigo 2.º do Regulamento n.º 2/2007 com o referido Regulamento Delegado.  

Um dos respondentes questionou se em face das alterações ao artigo 2.º do Regulamento n.º 

2/2007, as entidades gestoras que tenham processos de registo de atividades auxiliares em 

curso na CMVM deverão submeter um novo pedido de registo. Assinala-se, que os intermediários 

financeiros que tenham à data de entrada em vigor do presente projeto de regulamento, instruído 

um pedido de registo de atividades intermediação financeira não deverão apresentar um novo 

pedido de registo. Esta solução ficou expressamente consagrada na disposição transitória do 

projeto de revisão (cf. n.º 4 do artigo 6.º).  
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3. Alterações ao artigo 6.º do Regulamento n.º 2/2007 

O projeto submetido a consulta procedia à revogação dos n.ºs 2 a 5 do artigo 6.º do Regulamento 

n.º 2/2007, uma vez que, conforme assinalado no documento de consulta, os requisitos 

aplicáveis aos sistemas de controlo do cumprimento, auditoria interna e de gestão de risco que 

antes constavam do Cod.VM passam a estar previstos com a DMIF II no Regulamento Delegado 

(UE) 2017/565 da Comissão, de 25 de abril de 2016. Segundo esse Regulamento Delegado, 

cabe ao intermediário financeiro demonstrar perante a sua autoridade competente, que tendo 

em conta a natureza, a dimensão e a complexidade das suas atividades e a natureza e a gama 

dos serviços e atividades de investimento, não se justifica estabelecer uma função de gestão do 

controlo do cumprimento, gestão de riscos e de auditoria interna independente. Assim, 

considerou-se que os limiares previstos nos n.ºs 2 e 5 do artigo 6.º não eram compatíveis com 

as disposições do Regulamento Delegado (UE) 2017/565. 

Um dos respondentes assinalou, que no seguimento da alteração do modelo de isenções vigente 

era importante assegurar que o principio proporcionalidade, previsto nas diretrizes europeias é, 

na prática, devidamente atendido pelo Supervisor nacional. Questionou igualmente, como 

deverão as entidades que atualmente fazem uso das isenções previstas n.ºs 2 a 5 do artigo 6.º, 

proceder, na prática, com vista ao cumprimento destas novas exigências.  

Tendo presente a necessidade de fornecer orientações às entidades supervisionadas nesta 

matéria, a CMVM irá proceder à publicação de FAQs, estando igualmente a ser ponderado 

fornecer orientações nos respetivos dossiers de registo de cada uma das atividades de 

intermediação financeira. Quanto às entidades que atualmente beneficiam das isenções 

previstas nos n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º, as mesmas deverão em conformidade com a legislação em 

vigor demonstrar no RCI porque consideram que não se justifica estabelecer um serviço de 

controlo do cumprimento, de gestão de riscos e de auditoria interna independente.  

4. Aditamento de um artigo 10.º-D do Regulamento n.º 2/2007 

Conforme referido no documento de consulta, aditou-se um artigo 10.º-D ao Regulamento da 

CMVM n.º 2/2007, que têm por objetivo concretizar a obrigação de os intermediários financeiros 

comunicarem os colaboradores que exercem a atividade de consultoria para investimento (n.º 4 

do artigo 301.º do Cod.VM).  

Um dos respondentes questionou qual será a forma/meio em que a informação prevista no Anexo 

II do Regulamento n.º 2/2007 deverá ser comunicada à CMVM. A este respeito, assinala-se que 

serão disponibilizados no site da CMVM os formulários necessários para o efetivo cumprimento 

desta obrigação pelos intermediários financeiros e que os mesmos deverão ser remetidos à 

CMVM através do email geral cmvm@cmvm.pt.  Adicionalmente, o respondente sugeriu que se 

clarificasse no regulamento, que os intermediarmos financeiros devem comunicar no prazo de 

cinco dias após o inicio de funções, os novos colaboradores que estejam a exercer a atividade 

de consultoria para investimento, proposta que foi aceite.   

5. Alteração ao artigo 11.º do Regulamento n.º 2/2007 
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Com a alteração ao n.º 3 do artigo 11.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007, o envio do RCI 

passa ser efetuado nos termos previsto no Anexo III ao Regulamento. Assim, deverá ser remetido 

à CMVM um ficheiro pdf e um novo ficheiro de dados que deverá obedecer a um conjunto de 

regras de preenchimento específicas, estabelecidas no referido Anexo.  

Dois respondentes consideraram que esta nova forma de reportar o relatório de controlo interno 

representa um encargo adicional para as empresas de investimento e para entidades gestoras, 

na medida que a informação deverá ser prestada em formatos diferentes, o que resulta numa 

duplicação de tarefas para as empresas de investimento e para as entidades gestoras, salientado 

que os tempos e recursos adicionais necessários ao preenchimento do ficheiro.dat onera as 

entidades supervisionadas e que esta medida não traz  nenhum beneficio adicional às mesmas.  

Quanto às entidades gestoras assinala-se que o reporte do relatório de controlo interno será 

efetuado nos termos previstos no Regulamento da CMVM n.º 2/2015 e que conforme já 

assinalamos será apenas exigido a um relatório de controlo interno.  

Quanto ao argumento que o reporte proposto no projeto de Regulamento se afigura mais onerosa 

para as entidades supervisionadas, entendemos que a exportação dos dados referentes às 

deficiências detetadas poderão facilmente ser feito de um ficheiro Word ou Excel para um formato 

csv (.dat). Salienta-se igualmente, que o modelo de reporte que consta do projeto de regulamento 

é idêntica aquele já existe para entidades gestoras de OIC, não tendo sido reportadas à CMVM 

dificuldades de maior no cumprimento das especificidades de reportes pretendidos. Por 

conseguinte, não se procedeu à alteração do modo de reporte do relatório de controlo interno.  

Em matéria BCFT, um dos respondentes considerou que em vez de se introduzir, ao nível do 

relatório de controlo interno, informações pontuais de BCFT, que se deveria antes ponderar na 

implementação de soluções mais duradouras, que não resultem em duplicações ou acréscimos 

de informação desnecessários para as entidades supervisionadas. A CMVM encontra-se a 

trabalhar num projeto de regulamento que procederá à implementação da Lei n.º 83/2017, e que 

concentrará toda a matéria referente ao branqueamento de capitais. Por conseguinte, tendo em 

conta que esta matéria passará a estar toda concentrada num só diploma e de modo a evitar 

duplicações ou acréscimos de informação desnecessários como assinalou o respondente, 

removeu-se do relatório de controlo interno as referencias à temática do BCFT.  

6. Alteração do artigo 36.º do Regulamento n.º 2/2007 

Um dos respondentes solicitou que o prazo de comunicação dos colaboradores que elaboram 

recomendações de investimento fosse de 30 dias, uma vez que esse é o prazo previsto para a 

comunicação das alterações aos elementos identificativos.  

Alinhou-se os prazos previstos no n.º 1 do artigo 36.º e no artigo 39.º do Regulamento da CMVM 

n.º 2/2007 que passam ambos a ser de 15 dias. Com efeito, uma vez que se deixa de exigir o 

registo dos analistas financeiros considerou-se que não se justificava manter um prazo de 

comunicação tão extenso.  

7. Outras alterações  

a) Artigo 5.º  
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Um dos respondentes solicitou que se clarificasse se os conceitos “de pessoas que exercem 

funções no âmbito das atividades de intermediação financeira, independentemente da natureza 

do vínculo e da função” (previsto no n.º 1) ou de “pessoas que estejam mandatadas ou 

credenciadas junto de terceiras entidades para representarem o intermediário financeiro ou para 

exercerem determinada função que careça de habilitação específica” previsto no n.º 2 do artigo 

5.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 abrange prestadores de serviços externos.  A este 

respeito assinala-se que os prestadores de serviços externos que desempenhem um papel 

relevante na atividade de intermediação financeira encontram-se abrangidos pelo n.º 2 do artigo 

5.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007. Será o caso por exemplo, de uma entidade externa 

que preste consultoria sobre a estrutura de capital de uma empresa, no âmbito da preparação 

de uma tomada firme ou de uma colocação.  

Salienta-se igualmente, que cabe ao responsável pelo sistema de controlo do cumprimento 

determinar quais os prestadores externos que desempenham um papel relevante na atividade 

de intermediação financeira.  

b) Artigos 35.º a 40.º  

Um dos respondentes questionou se a CMVM mantinha o entendimento de que as 

recomendações de investimento que não se destinam a canais de distribuição ou ao público não 

se encontram abrangidas pelos artigos 35.º a 40.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007. 

Assinala-se que esse entendimento se mantem.  

 


