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ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO 

 

Projeto de Simplificação 

 

I. Introdução  

A análise de impacto regulatório (AIR) visa conferir apoio estruturado à tomada de decisão de 

política regulatória, permitindo a avaliação de cenários alternativos, seja na adoção de novos 

normativos, seja no processo de revisão da regulamentação em vigor. 

A presente análise de impacto regulatório enquadra-se no âmbito do projeto de simplificação de 

instruções e regulamentos, através do qual se procede à revisão transversal das normas relativas 

ao reporte periódico de informação à CMVM, em cumprimento de uma das suas orientações 

estratégicas de alcançar um enquadramento regulatório mais claro, simples, atualizado e 

eficaz. Este projeto corresponde a uma das prioridades da CMVM para 2020.  

Em termos de deveres de reporte regular de informação à CMVM, concluiu-se pela redução de 

cerca de 29% dos atuais deveres de reporte, tendo sido ajustados cerca de 52% de acordo com 

as orientações estratégicas do projeto de simplificação. 

O projeto insere-se, ainda, nos objetivos de política regulatória que visam eliminar deveres das 

entidades supervisionadas que possam representar custos e encargos – sempre sem prejuízo 

para a solidez da supervisão. Com as alterações propostas, aqui se incluindo a eliminação de 

diversos deveres de reporte, pretende-se assegurar: 

a) A estabilização, numa perspetiva de médio e longo prazo, do conteúdo dos deveres de 

reporte periódico de informação à CMVM, visando um quadro estável e previsível para os 

supervisionados sem aumentos de custos no médio prazo induzidos por alterações e por 

desejáveis diminuições desses custos numa perspetiva de médio prazo; 

b) A redução global da quantidade de informação a enviar periodicamente à CMVM, tornando 

a supervisão mais focada e eficiente e reduzindo, com efeitos no médio prazo, custos 

operacionais para os supervisionados e para a própria CMVM, permitindo uma gestão de 

informação bastante mais focada e eficiente; 

c) O reforço da qualidade da supervisão, sobretudo da supervisão contínua, com base em 

desenvolvimentos tecnológicos com vista ao tratamento mais eficiente da informação; 

d) A eliminação de informação duplicada e da informação não essencial para efeitos de 

supervisão;  

e) Aperfeiçoamentos e modificações de deveres de reporte destinados a i) clarificar e facilitar 

a interpretação resultantes da experiência acumulada com a aplicação dos atuais deveres 

de reporte regular de informação à CMVM e ii) resultantes da necessidade de atualização 

e adaptação. 
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No âmbito deste projeto foi feita uma revisão transversal de todos os deveres de reporte regular 

de informação à CMVM, abrangendo todas as áreas de atuação e envolvendo 25 Instruções e 

20 Regulamentos da CMVM, incluindo os deveres de reporte que resultam de regulamentação 

europeia de aplicação direta no território nacional. 

A ponderação das soluções propostas, efetuada em estreita colaboração com os agentes do 

mercado, permitiu encontrar as soluções consideradas mais adequadas à salvaguarda da 

segurança da supervisão com o menor custo possível, traduzindo-se na revogação de 19 

Instruções da CMVM e alteração de 7 Regulamentos da CMVM.  

As alterações propostas incidem sobre: 

1. Múltiplos deveres de reporte, relacionados com as atividades de: 

a. Intermediação financeira; 

b. Organismos de investimento coletivo (OIC); 

c. Titularização de créditos (TC); 

d. Capital de risco, empreendedorismo social e investimento alternativo 

especializado (CR); 

e. Peritos avaliadores de imóveis (PAI), e 

f. Pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento 

com base em seguros (PRIIPs) e produtos financeiros complexos (PFCs); 

2. Reclamações; 

3. Preçários; 

4. Relatório de Autoavaliação. 

Mais concretamente, as propostas em análise dizem respeito a: 

➢ Instrução da CMVM n.º 9/2002 - Contas de sociedades gestoras de fundos de 

investimento mobiliário e imobiliário; 

➢ Instrução da CMVM n.º 2/2011 – Informação Estatística sobre o Registo e Depósito de 

Instrumentos Financeiros; 

➢ Instrução da CMVM n.º 3/2011 – Informação Estatística sobre o Intermediário Financeiro; 

➢ Instrução da CMVM n.º 4/2011 – Informação Estatística sobre a Atividade de Gestão de 

Carteiras por Conta de Outrem; 

➢ Instrução da CMVM n.º 5/2011 – Informação Estatística sobre a Atividade de Receção 

de Ordens por Conta de Outrem; 

➢ Instrução da CMVM n.º 6/2011 – Informação Estatística sobre a Atividade de Execução 

de Ordens por Conta de Outrem;  
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➢ Instrução da CMVM n.º 7/2011 - Informação Estatística sobre a Atividade de Negociação 

por Conta Própria; 

➢ Instrução da CMVM n.º 8/2011 - Informação Estatística sobre Operações de Day-

Trading; 

➢ Instrução da CMVM n.º 10/2011 - Informação sobre Concessão de Crédito para a 

Realização de Operações sobre Instrumentos Financeiros; 

➢ Instrução da CMVM n.º 2/2012 - Balancete Mensal de Fundos de Investimento Mobiliário 

e Imobiliário; 

➢ Instrução da CMVM n.º 8/2012 – Carteira de Fundos de Titularização de Créditos; 

➢ Instrução da CMVM n.º 10/2012 – Envio Mensal de Informação sobre Participações em 

OIC e Fundos de Investimento Imobiliário Estrangeiros Comercializados em Portugal; 

➢ Instrução da CMVM n.º 01/2013 – Preçários para Investidores não Qualificados; 

➢ Instrução da CMVM n.º 1/2016 - Carteira de OIC; 

➢ Instrução da CMVM n.º 2/2016 - Informação sobre a Atividade de OIC;  

➢ Instrução da CMVM n.º 3/2016 - Valor das Unidades de Participação de OIC; 

➢ Instrução da CMVM n.º 4/2016 - Documentos Constitutivos, Relatório e Contas e outra 

Informação Relevante sobre OIC; 

➢ Instrução da CMVM n.º 5/2016 - Relatórios Específicos e Comunicação de 

Incumprimentos Detetados no Âmbito da Atividade de Gestão de OIC;  

➢ Instrução da CMVM n.º 6/2016 - Risco e Encargos de OIC; 

➢ Instrução da CMVM n.º 7/2016 – Carteira e atividade dos Fundos de CR, Sociedades de 

CR, Sociedades de Investimento em CR e Sociedades Gestoras de Fundos de CR; 

➢ Regulamento da CMVM n.º 2/2002 – Fundos de titularização de Créditos; 

➢ Regulamento da CMVM n.º 12/2002 – Sociedades de Titularização de Créditos; 

➢ Regulamento da CMVM n.º 2/2007 - Exercício de atividades 

de intermediação financeira;  

➢ Regulamento da CMVM n.º 2/2015 - Regulamentação do regime geral dos organismos 

de investimento coletivo; 

➢ Regulamento da CMVM n.º 3/2015 - Capital de risco, empreendedorismo social 

e investimento alternativo especializado; 

➢ Regulamento da CMVM n.º 1/2017, de 17 de fevereiro de 2017 - Deveres de reporte dos 

peritos avaliadores de imóveis; 

➢ Regulamento da CMVM n.º 8/2018 – Relativo a PRIIPs; 
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➢ Regulamento da CMVM n.º 1/2020, de 25 de fevereiro de 2020 - Envio de informação à 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para efeitos de supervisão prudencial; 

➢ Proposta de Regulamento sobre reporte de informação sobre reclamações; 

➢ Proposta de Regulamento sobre os preçários para investidores não profissionais e 

encargos da comercialização e OIC; 

➢ Proposta de Regulamento relativa ao relatório de autoavaliação. 

 

II. Análise de impactos 

a. Impactos para as entidades já estabelecidas 

Os impactos para as entidades sujeitas a estas abrangentes propostas regulamentares estão 

essencialmente relacionados com os custos e os benefícios associados à implementação de 

sistemas informáticos novos (no pior cenário), ou de profundas alterações aos sistemas 

existentes. Tomadas em conjunto, as propostas de alteração (que incluem a adoção do formato 

XML) e as novas obrigações materializam-se, no pior cenário, na necessidade de as entidades 

disporem de novos sistemas informáticos de modo a dar resposta ao que lhes será solicitado, 

razão pela qual esta AIR não analisa em detalhe as alterações propostas a cada dever de 

reporte.  

Durante o último ano, a CMVM realizou três consultas parcelares dirigidas às entidades sujeitas 

aos deveres de reporte, no sentido de as auscultar sobre o conteúdo, objetivos e respetivos 

impactos das propostas em apreço. Essas entidades estimam um período mínimo de 6 meses 

para a implementação das alterações informáticas necessárias (aqui se incluindo a possibilidade 

de terem de ser desenvolvidas de raiz as aplicações necessárias) ao conjunto dos (novos ou 

alterados) deveres de reporte. Dada a heterogeneidade das entidades sujeitas às presentes 

propostas, é pouco exequível apresentar estimativas robustas sobre os custos de implementação 

ou adaptação de tais sistemas informáticos para estas entidades. No entanto, é expectável que 

esses custos sejam em alguns casos relevantes, devendo ser mais elevados no curto prazo (i.e., 

os designados one-off costs, associados à fase de implementação). Após esta fase, a CMVM 

acredita que ocorra uma diminuição dos custos (i.e., os chamados ongoing costs) no médio e 

longo prazo. 

No âmbito das referidas consultas dirigidas, a CMVM recebeu um forte apoio das entidades 

sujeitas aos deveres de reporte, não tendo existido forte oposição às alterações incluídas.  

Estas alterações incluem a eliminação de diversos deveres de reporte, a alteração de outros e 

ainda a criação de novos deveres. Assim, os benefícios para as entidades incluem deixarem de 

reportar informação atualmente prevista, a eliminação de terminologias sem definição clara e/ou 

sujeitas a diferentes interpretações, a revogação de algumas instruções em vigor e um reporte 

de informação mais claro, simples e transparente, o que permitirá diminuir as futuras interações 

diretas com o supervisor para obtenção de esclarecimentos de dúvidas, diminuir os erros de 
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reporte e consequentes correções, e obter benefícios económicos no médio e longo prazo. 

Ademais, com as alterações propostas, a CMVM estima ser pouco provável voltar a alterar tais 

deveres de reporte no médio prazo (entre três e cinco anos), o que se traduzirá numa maior 

estabilidade do enquadramento normativo.  

b. Impactos para os investidores 

É possível que o aumento dos custos para as entidades (cf. seção anterior) possa estar 

associado, coeteris paribus, a maiores custos para os investidores (i.e., não se assume um efeito 

nulo de pass-through), por exemplo, através de comissões ou preços mais elevados. 

Adicionalmente, no pior cenário (que se pensa ter uma probabilidade de materialização muito 

reduzida), o aumento dos custos para as entidades, se for desproporcional à dimensão dessas 

entidades, pode contribuir para uma alteração na estrutura e no nível de concorrência nos 

mercados onde essas entidades operam. Admitindo que o aumento dos custos resulte na saída 

de alguma(s) entidade(s) do mercado (por exemplo, por não lhe(s) ser economicamente viável 

continuar a operar), tal poderá resultar numa maior concentração (ou seja, menor concorrência) 

de entidades a operar no segmento em causa. Por seu turno, este aumento de concentração 

poderá, coeteris paribus, originar custos para os investidores. Todavia, como referido, este é o 

pior cenário; das consultas parcelares dirigidas às entidades nenhuma referiu esta possibilidade. 

Por outro lado, o futuro reporte de informação beneficiará de maior clareza, simplicidade e 

transparência, o que, face a um cenário de não implementação da presente proposta (i.e., as 

exigências atuais de reporte não seriam alteradas), possibilitará alguma redução dos 

investimentos necessários para o estabelecimento de novas entidades, o que possivelmente 

aumentará a concorrência e potencialmente beneficiará os investidores. 

A CMVM acredita ainda que a maior clareza e simplicidade no futuro reporte de informação pelas 

entidades contribuam para a obtenção de informação mais adequada à supervisão, daí 

resultando benefícios para o regular funcionamento dos mercados financeiros e para os 

investidores.  

c. Impactos para a CMVM 

A CMVM terá igualmente que proceder a ajustamentos aos seus sistemas informáticos, de modo 

a estar capacitada para rececionar, armazenar e tratar a informação que é solicitada nos termos 

da proposta em apreciação. Estes custos de ajustamento (one-off) foram estimados em cerca de 

500 000 euros, a que acrescem os encargos de manutenção anual. Não obstante, apesar do 

investimento inicial elevado, espera-se obter uma redução de custos internos de armazenamento 

e tratamento da informação reportada, e obter informação mais simples e adequada à 

supervisão, tendo a CMVM estimado o valor destas poupanças em cerca de 300 000 euros por 

ano.  

d. Outros impactos 

Não foram identificados outros impactos económicos relevantes de ser mencionados nesta AIR. 


