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RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA DA CMVM N.º 1/2019 

 

I. PROCESSO DA CONSULTA  

 

A Consulta Pública da CMVM n.º 1/2019, referente ao projeto regulamentar que 

visa proceder à primeira alteração ao Regulamento da CMVM n.º 2/2016, de 18 

de julho, incluindo o respetivo projeto de nota justificativa, decorreu até dia 29 de 

janeiro de 2019, cumprindo agradecer os contributos recebidos, os quais 

mereceram a melhor atenção da CMVM.  

O relatório que agora se publica aborda as principais questões colocadas pelos 

respondentes e a posição da CMVM quanto às mesmas. Partilha-se, assim, com 

os participantes na Consulta Pública e quaisquer interessados, o resultado das 

reflexões adicionais a que a análise daqueles contributos conduziu.  

Importa referir que no âmbito da Consulta Pública recebemos diversos 

contributos cuja matéria extrapolava a competência regulamentar da CMVM e/ou 

respeitava a matéria fora do âmbito da intervenção normativa em consulta, pelo 

que não nos referiremos a tais temas. De qualquer modo, realcem-se, de entre 

os mesmos, os temas do âmbito de aplicação do regulamento (conflitos 

abrangidos), o da arbitragem e o da “obrigatoriedade” da mediação1. 

Os contributos recebidos, quanto aos quais não foi solicitada a sua não 

publicação, são também agora divulgados no sítio da internet da CMVM, sendo 

provenientes das seguintes entidades:  

a) ALBOA – Associação de Lesados; 

                                                 
1 Este aspeto deve ser considerado num prisma de análise legislativa, desde logo em face do princípio da 

voluntariedade legalmente estabelecido. 
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b) Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado; 

c) Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e 

Património; 

d) Associação Portuguesa de Bancos; 

e) Banco Best; 

f) Banco BPI. 

 

II. RELATÓRIO DA CONSULTA  

 

II.I Enquadramento geral 

 

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 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.  

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 da 

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

causa.  
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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, 

estabelece-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. 

Visou também aproveitar-se a 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, assim como incluir cópia 

da reclamação apresentada à entidade reclamada e comprovativo da data de 

apresentação da mesma junto da entidade reclamada, bem como 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. O racional subjacente 

é o de que a promoção da resolução de conflitos por parte da CMVM implica a 

verificação efetiva de um conflito, materializada numa comunicação do 

reclamante à entidade reclamada, dando a esta a possibilidade de aceder à 

pretensão do reclamante ou de chegar a uma solução com este, caso em que o 

conflito se resolve sem necessidade de intervenção externa, ou de refutar as 

pretensões do reclamante. 
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Uma nota também para a alteração introduzida na norma sobre a entrada em 

vigor do regulamento, norma que, atenta a conjugação de esforços para 

implementar os novos procedimentos e o facto de o mercado conhecer as novas 

soluções na sua globalidade, se entendeu dever ser alterada de modo a prever 

a entrada em vigor no dia seguinte ao da publicação. 

Veremos de seguida as questões que foram sendo suscitadas a propósito dos 

diferentes dispositivos submetidos a consulta. 

 

II.II Na especialidade  

 

a) Artigo 3.º Foi proposto que se vincasse o caráter excecional de outras 

formas de comunicação, o que não se nos afigurou pertinente nesta fase, 

atento também o facto de não se pretender limitar excessivamente a 

possibilidade de envio não eletrónico da reclamação e de já se estar a 

inovar no quadro do proposto.  

Por outro lado, foi proposto que a apresentação da reclamação fosse 

automaticamente objeto de comunicação à entidade reclamada, o que 

não se nos afigurou dever ser estabelecido neste artigo, considerando 

outros normativos incluídos no texto (v.g. artigo 11.º, n.º 2).  

 

b) Artigo 5.º Um respondente solicitou a densificação do que são normas 

que se encontram para além daquelas que regem a atividade das 

entidades sujeitas à supervisão da CMVM, com base no referido na nota 

justificativa da consulta pública (v.g., questões exclusivamente do foro 

judicial, como a quantificação de indemnizações). Não nos pareceu 

pertinente tal alteração, uma vez que resulta claro do normativo que a 

CMVM não toma uma decisão vinculativa ao analisar as reclamações e 

as limitações indicadas na nota justificativa decorrem da lei e dos 

princípios gerais do ordenamento jurídico, devendo permanecer a norma 

em aberto. 

 

c) Artigo 6.º-A A propósito deste preceito houve entidades que 

evidenciaram poder ser melhorada a redação do texto que trata da 
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necessidade de apresentação prévia, por escrito, da reclamação junto da 

entidade reclamada, e da possibilidade de envio da reclamação em caso 

de ausência de resposta, pelo que se calibrou o previsto, em especial, no 

próprio artigo e nos artigos 8.º e 10.º, assim clarificando o que deve 

acontecer perante “saltos” procedimentais e ou falhas instrutórias. Por 

razões de ordem prática e de celeridade não se acolheram as sugestões 

no sentido de aumentar o prazo previsto para permitir a apresentação da 

reclamação pelo reclamante, com vista a acomodar eventuais atrasos na 

distribuição postal. 

A propósito deste preceito foi também proposto que o prazo de resposta 

da entidade reclamada pudesse ser mais amplo, no que não se concorda, 

afigurando-se que um prazo de 15 dias (úteis) é adequado, encontrando-

se também em linha com o previsto no regime jurídico do livro de 

reclamações (que exige que a reclamação seja enviada à entidade de 

controlo, já instruída com a resposta enviada ao consumidor, dentro desse 

prazo) e não deixando de dar o espaço de tempo suficiente para casos de 

maior complexidade. Note-se que nas reclamações apresentadas ao 

abrigo do Regulamento n.º 2/2016 a entidade reclamada pode solicitar ao 

próprio reclamante um prazo maior do que os 15 dias úteis para tentar 

aferir a situação e apresentar uma resposta mais completa. Com efeito, 

contrariamente ao regime do livro de reclamações, nada obriga o 

reclamante a apresentar a reclamação na CMVM logo que termina o prazo 

estipulado, podendo apresentá-la posteriormente. A entidade reclamada 

pode também iniciar negociações ou acordar com o reclamante o recurso 

à mediação para resolver a questão antes do reclamante apresentar a 

reclamação na CMVM, adiando ou no limite tornando desnecessária a 

apresentação da reclamação junto da CMVM. 

No referente a sugestões no sentido de uma maior densificação da 

formalização do modo como o reclamante deve apresentar junto da 

entidade reclamada a sua reclamação, optou-se por se expressar que a 

reclamação é apresentada por escrito, não se entendendo dever 

acrescentar elementos adicionais. 
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Relativamente ao referenciado em matéria de prazo máximo de 

apresentação da reclamação junto da CMVM não nos parece que deva 

acolher-se o sugerido, desde logo face ao facto de os prazos legais de 

conservação não deverem contender com a suscetibilidade de recurso 

ao sistema em questão. 

 

d) Artigo 7.º Foi sugerido considerar introduzir alterações neste texto, que 

não foi objeto da proposta de regulamento de alteração, em especial no 

sentido de conferir um papel específico a entidades reclamadas, solução 

que nos pareceu não dever ser integrada, atenta, nomeadamente, a 

suscetibilidade de atuação das entidades reclamadas em fase anterior 

àquela antes prevista (ver artigo 6.º-A) e a maior celeridade no tratamento 

das reclamações individuais que as alterações ao regulamento visam 

permitir.   

 

e) Artigo 8.º Foi proposto que os dados de contacto (morada, etc.) a que se 

refere a alínea b) fossem os mesmos indicados noutras relações 

estabelecidas com os entidades reclamadas, atento o previsto na Lei n.º 

83/2017 (lei referente a medidas de combate ao branqueamento de 

capitais e ao financiamento do terrorismo) e no Aviso do Banco de 

Portugal n.º 2/2018 (regulamenta os deveres preventivos no âmbito das 

medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento 

do terrorismo) em matéria de procedimentos de identificação e diligência. 

Não se perspetiva neste quadro a utilidade de uma imposição deste 

género com tal fundamento, nomeadamente porque ao apresentar uma 

reclamação junto da entidade reclamada e da CMVM o reclamante não 

está a realizar uma operação que envolva dinheiro cuja origem deva ser 

controlada. Note-se também que a redação do artigo 8.º é densificada 

com a presente alteração, afigurando-se não ser nesta fase essencial 

determinar normativamente elementos adicionais. Com efeito, pretende-

se que a comunicação com o reclamante seja preferencialmente efetuada 

por correio eletrónico e que não se criem formalidades excessivas para a 
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análise da reclamação. Ademais, sendo o reclamante cliente da entidade 

reclamada, esta já possuirá dados identificativos e de contacto suficientes.  

Outro aspeto referido, o qual foi atendido, foi o da densificação da alínea 

f) no sentido de se poder comprovar que o conteúdo da reclamação 

apresentada junto da entidade reclamada é o mesmo que aquele 

apresentado junto da CMVM.  

 

f) Artigo 9.º Foi sugerido considerar introduzir alterações neste texto, que 

não foi objeto da proposta de regulamento de alteração, em especial no 

sentido de conferir um papel específico a entidades reclamadas, solução 

que nos pareceu não dever ser integrada.  Veja-se, no entanto, a 

alteração preconizada para o n.º 2 do artigo 11.º, que vai ao encontro das 

preocupações espelhadas em matéria de comunicação à entidade 

reclamada da admissão da reclamação. 

 

g) Artigo 10.º Foi proposta e acolhida a eliminação do trecho “que não se 

encontram referidos no número anterior”, que se afigura desnecessário 

incluir, por ser sistematicamente redundante. Não se afigurou conveniente 

introduzir outros elementos sugeridos, atento desde logo o facto de se 

prever, tal como na atual redação, que a insatisfação do pedido pelo 

reclamante determinará o arquivamento do procedimento.  

 

h) Artigo 11.º No âmbito do n.º 2 deste artigo, houve comentários no sentido 

de manter a “prévia audição da entidade reclamada”, constante da 

anterior versão do preceito. Note-se que a proposta da CMVM resultou do 

já explicitado acerca da alteração de paradigma que encontra o seu 

vértice no artigo 6.º-A e na possibilidade de a entidade reclamada 

responder diretamente ao reclamante antes da reclamação (e essa 

resposta) serem analisadas pela CMVM. Neste sentido, o regime gizado 

está feito de maneira a permitir que a CMVM possa efetuar a sua análise 

com o envio da reclamação e da resposta da entidade reclamada, sem 

necessidade de pedidos de elementos adicionais. Tal não prejudica que 

a CMVM venha a fazer pedidos adicionais, a reclamante e a reclamado, 
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caso tal se revele necessário. Recorde-se que o tratamento das 

reclamações por parte da CMVM no âmbito do Regulamento n.º 2/2016 

visa a promoção da resolução extrajudicial de um conflito entre o 

investidor e a entidade reclamada (e não a emissão de uma decisão 

vinculativa ou condenatória), finalidade que justifica a recolha de 

elementos junto das partes de modo mais ágil. Não obstante o exposto, 

considerando ser útil à entidade reclamada saber desde logo quais as 

reclamações apresentadas perante si que são subsequentemente 

apresentadas na CMVM, estipula-se que as entidades reclamadas são 

informadas da admissão da reclamação quando esta não for arquivada 

nos termos do artigo 10.º. Esta comunicação será meramente informativa 

e não constituirá uma solicitação para que a entidade reclamada se 

pronuncie sobre a reclamação. Tal poderá ocorrer, sendo necessário, em 

sede de pedido adicional de elementos.  

Por outro lado, relativamente ao n.º 3, a proposta de alteração a este 

número introduzia um prazo único para uma resposta fundamentada das 

partes envolvidas aos pedidos da CMVM, sendo que, na sequência da 

reflexão efetuada no quadro da Consulta Pública, se entendeu dever 

acrescentar a suscetibilidade de extensão do prazo por mais 5 dias úteis 

para casos de especial complexidade, mantendo parte do regime que se 

encontrava já previsto (a redação em vigor contempla dois prazos: 10 dias 

úteis ou 20 dias úteis em casos complexos ou para fazer face a pedidos 

de informações e elementos adicionais, sendo que esta parte final deixa 

de fazer sentido). 

 

i) Artigo 12.º Foi solicitada clarificação do prazo limite a que se refere o n.º 

1, o que se concretiza no texto. 

Não se afiguraram ser de acolher outras soluções, nomeadamente no 

sentido de se referenciar a invocação da especial complexidade pela 

entidade reclamada ou uma densificação deste conceito, uma vez que o 

normativo e o sistema em que se integram permitem responder ao 

conjunto de preocupações expresso.  
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j) Artigo 13.º Foi questionada, nomeadamente, a pertinência da referência 

a uma periodicidade na informação a prestar às entidades reclamadas 

(acerca da extinção dos procedimentos de reclamação àquelas 

respeitantes), o que permitiu concluir pela eliminação dessa referência.  

Já em sentido contrário, não se nos afigurou deverem ser acolhidas as 

propostas de densificação do texto, atenta, desde logo, a natureza própria 

destes procedimentos.  

Relativamente ao n.º 4 foram também apresentadas objeções de princípio. 

No entanto, 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. Note-se que não faria sentido a CMVM 

solicitar elementos (v.g. documentais) aos supervisionados no âmbito do 

tratamento de reclamações sem que os pudesse depois usar no âmbito 

das suas atribuições de supervisão. Com efeito, as entidades 

supervisionadas pela CMVM estão obrigadas ao envio dos mesmos a 

qualquer altura. 

 


