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I. ENQUADRAMENTO  

De acordo com uma das suas linhas de orientação estratégica para 2017-2021, a CMVM 

assumiu como prioridade promover um enquadramento regulatório mais claro, simples, 

atualizado e eficaz, que promova a proteção do investidor e estimule a competitividade 

e eficiência dos mercados. 

A revisão transversal das normas relativas ao reporte de informação à CMVM constitui 

uma das iniciativas que visa concretizar a referida orientação estratégica, na qual se 

insere o Projeto de simplificação de instruções e regulamentos (Projeto de 

Simplificação).  

O Projeto de Simplificação tem como objetivos a atualização do conteúdo dos reportes 

face aos desenvolvimentos do regime aplicável, a simplificação dos reportes de 

informação à CMVM no sentido da respetiva adequação às necessidades de 

supervisão, quando tal se justifique, a redução de custos no reporte, no tratamento e no 

armazenamento de informação e a estabilização das normas relativas ao reporte no 

médio/longo prazo.  

Tendo em conta a natureza transversal do Projeto de Simplificação, e atendendo ao 

universo abrangente de reportes cuja revisão ou adoção se impõe, o início do 

procedimento regulamentar foi precedido de uma análise faseada dos reportes de 

informação por 3 blocos, que deu origem a diversas propostas de alteração do 



 
 

 

enquadramento regulamentar atualmente em vigor e que têm vindo a ser objeto de 

consultas dirigidas aos respetivos destinatários desde julho de 2019.  

O projeto de regulamento objeto do presente procedimento foi submetido a consulta 

dirigida e já considera os contributos recebidos naquele âmbito, o que não prejudica, 

naturalmente, a possibilidade de qualquer interessado submeter os seus comentários e 

sugestões no contexto da presente consulta pública. 

 

II. PROCESSO DE CONSULTA  

A CMVM submete o projeto de regulamento a escrutínio público para que todos os 

agentes do mercado possam sobre ele pronunciar-se, dirigindo comentários, sugestões 

e contributos em relação às soluções apresentadas.   

As respostas ao presente documento de consulta devem ser submetidas à CMVM até 

ao dia 25 de agosto de 2020. 

Os contributos devem ser remetidos, preferencialmente, para o endereço de correio 

eletrónico consultapublica4_2020@cmvm.pt, em formato pdf editável. As respostas à 

consulta pública podem igualmente ser remetidas por correio normal, para a morada da 

CMVM (Rua Laura Alves, 4, 1050-138 Lisboa) ou por fax n.º 21 353 70 77.   

Por razões de transparência, a CMVM propõe-se publicar os contributos recebidos ao 

abrigo desta consulta. Caso o respondente se oponha à referida publicação deve 

comunicá-lo expressamente no respetivo contributo.  

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional sobre a presente consulta pública pode 

ser elucidada por Sandra Lage, do Departamento de Supervisão Contínua ou por Filipe 

Brum de Abreu, do Departamento Internacional e de Política Regulatória. 

 

III. APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO  

a. Temas transversais 

O projeto de regulamento submetido a consulta pública incorpora as opções da CMVM 

quanto a temas que são transversais a toda a regulamentação objeto do Projeto de 

Simplificação e que se assinalam de seguida.  

(i) Formato dos ficheiros a remeter à CMVM: DAT/XML 



 
 

 

Atualmente, a quase totalidade dos reportes regulares de informação à CMVM é feita 

mediante o envio de ficheiros de texto ou de ficheiro de dados1, com exceção dos 

deveres de reporte de informação impostos diretamente por regulamentação europeia, 

de aplicação direta no nosso ordenamento jurídico, cujo formato dos ficheiros assume 

o formato XML, com base em schemas XSD. 

O formato dos ficheiros de dados sujeitos a reporte regular à CMVM foi igualmente 

objeto de reflexão no âmbito do Projeto de Simplificação, tendo-se concluído, após 

ponderação de vários fatores2, que o formato XML se apresenta como a melhor opção 

a considerar, uma vez que (i) se trata de uma tecnologia mais avançada, (ii) permite a 

realização de uma primeira validação da conformidade e consequente qualidade dos 

dados em momento pré-submissão pelos supervisionados e (iii) é o formato adotado a 

nível internacional, nomeadamente para reporte de informação à ESMA e cumprimento 

dos deveres de reporte resultantes da regulamentação europeia de aplicação direta. 

Sem prejuízo de se reconhecerem as preocupações suscitadas por alguns stakeholders 

nas consultas dirigidas, propõe-se, pelas razões enunciadas, a adoção do formato XML, 

devendo ser concedido aos supervisionados um prazo de adaptação adequado para 

introduzir as alterações e adaptações técnicas necessárias.  

Em paralelo, mantém-se o envio da informação através da extranet da CMVM, sendo 

introduzidas algumas melhorias no que respeita ao feedback dado às entidades 

supervisionadas quanto à aceitação do ficheiro com sucesso (com a devolução dos 

erros identificados). Ao contrário do que sucede atualmente, em que apenas no dia 

seguinte é dada a indicação da aceitação do ficheiro, será expectável o retorno dessa 

informação imediatamente após o respetivo processamento, o que poderá ocorrer no 

próprio dia do carregamento, indo de encontro aos comentários e solicitações recebidos 

pelas entidades no âmbito das consultas dirigidas. 

Nestes termos, propõe-se o ajustamento do Regulamento da CMVM n.º 3/2016 de forma 

a acolher as alterações acima referidas.  

(ii) Reporte de informação sobre sucursais no estrangeiro de entidades 

 
1 Os ficheiros de texto são enviados em formato standard PDF e os ficheiros de dados são enviados em ficheiro ASCII, 
com a extensão DAT. 
2 
 O impacto para a entidade supervisionada; a regulamentação; a preparação/construção dos ficheiros; a eventual 
integração com outras autoridades; a validação de dados na origem e no processamento; o tempo para processar os 
ficheiros; a facilidade de manipulação dos ficheiros e o volume de dados a reportar. 



 
 

 

portuguesas 

Atenta a necessidade de identificar, no âmbito da informação reportada pelas entidades 

sujeitas à supervisão da CMVM, a informação relativa à atividade exercida em Portugal 

pelas entidades nacionais e a relativa às atividades exercidas por sucursais 

estabelecidas noutros Estados-Membros, este tema foi igualmente objeto de 

ponderação. No âmbito das consultas dirigidas às entidades supervisionadas, foi 

questionada a preferência pelo reporte da informação relativa à atividade exercida em 

Portugal e por sucursal em cada Estado-Membro, em ficheiros autónomos ou num único 

ficheiro. 

Ponderadas as respostas obtidas, bem como as vantagens e desvantagens da 

implementação das referidas soluções, propõe-se estabelecer a obrigação de reporte 

da informação relativa à atividade de cada sucursal estabelecida noutro Estado-

Membro, em ficheiro autónomo, sendo o reporte apenas aplicável às entidades nestas 

circunstâncias. 

b. Dever de envio de informação à CMVM sobre preçários e encargos de 

organismos de investimento coletivo 

De modo a reforçar o nível de informação e proteção conferida aos investidores não 

profissionais e os níveis de transparência, comparabilidade e concorrência, pondera-se 

a revisão da informação a reportar para efeitos de processamento e divulgação no 

simulador de custos disponível no sítio de internet da CMVM. 

Para este efeito, propõe-se a concentração, num único regulamento, dos deveres de 

reporte de informação e respetivos anexos, que serve de base de cálculo para o 

simulador, em particular: 

a) Da informação sobre o preçário relativo às atividades de receção e transmissão de 

ordens por conta de outrem, de execução de ordens por conta de outrem e de 

registo e depósito de instrumentos financeiros, aplicável a investidores não 

profissionais, prevista nos atuais Anexos II a VIII da Instrução da CMVM n.º 1/2013; 

b) Da informação relativa à TEC (Taxa de Encargos Correntes) e às comissões de 

subscrição, de resgate e de transferência de Organismo de Investimento Coletivo 

(OIC), prevista nos atuais Anexos VI e VII da Instrução da CMVM n.º 6/2016.  

O projeto de regulamento insere-se igualmente no contexto da revisão do simulador de 



 
 

 

custos da CMVM3, no qual deverão ser introduzidas melhorias no respetivo 

funcionamento e layout, passando o mesmo a incluir uma tabela comparativa das 

comissões cobradas para determinado serviço, por entidade prestadora do serviço, sem 

necessidade de acréscimo de informação sujeita a reporte quando comparada com a 

informação reportada atualmente.  

Pretende-se que o simulador passe, não apenas a disponibilizar os custos estimados 

da prestação do serviço, como também a disponibilizar a posição da entidade 

supervisionada no conjunto de todas as demais que prestam o mesmo serviço, assim 

se evoluindo de um modelo de simulador para um modelo de comparador de custos, 

solução que é mais transparente, promotora da concorrência e do nível de proteção dos 

investidores. 

c. Conteúdo da informação a enviar 

No que respeita ao conteúdo da informação a reportar sobre preçários, propõe-se: 

a) Manutenção, em termos gerais, da informação recebida relativa a comissões: 

i) De subscrição, de resgate e de transferência e à TEC de OIC; e  

ii) Aplicáveis à receção, transmissão e execução de ordens sobre obrigações em 

mercado primário e sobre ações em mercado secundário e às comissões pelo 

registo e depósito de instrumentos financeiros, aplicáveis a investidores não 

profissionais. No entanto, a informação em causa será reportada com diferente 

sistematização, permitindo a concentração dos atuais 9 ficheiros em apenas 2, 

consoante aplicável. 

b) Inclusão do dever de reporte sobre comissões aplicáveis pela subscrição de ações 

em mercado primário e relativas a comissões de corretagem sobre obrigações. 

O reporte de informação está estruturado através do envio de três ficheiros - um ficheiro 

de texto com o envio do preçário em formato pdf, um ficheiro de dados com informação 

relativa ao preçário e um ficheiro de dados com informação relativa às comissões de 

subscrição, de resgate e de transferência e à TEC de OIC. 

A informação relativa aos preçários deverá ser prestada pelos intermediários financeiros 

e pelas sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo que exerçam as 

 
3 Tendo-se igualmente discutido a sua eliminação e optado por manter o simulador de custos da CMVM, dada a sua 

utilização por parte dos investidores de retalho e pela sistematização de informação que representa em termos dos 
custos dos serviços de intermediação financeira, incluindo a comercialização de OIC. 



 
 

 

atividades de intermediação financeira objeto de reporte, de acordo com os seguintes 

parâmetros previstos no Anexo I do projeto de regulamento: 

a) Canal de receção das ordens de investimento;  

b) Tipo de preçário em causa (promocional ou não); 

c) A atividade ou serviço ao qual o preçário em causa se reporta (receção, transmissão 

e execução de ordens, ordens em mercado primário, registo e depósito de 

instrumentos financeiros, pagamento de rendimentos e serviços relacionados com o 

reembolso); 

d) Tipologia de investimento (i.e. o tipo de valor mobiliário em causa); 

e) Identificação do mercado onde são realizadas as operações às quais o preçário se 

reporta; 

f) As taxas do preçário, incluindo os valores mínimos e máximos aplicáveis, bem como 

limites inferiores e superiores do intervalo do montante do preçário; 

g) A divisa das comissões; e 

h) Outros encargos aplicáveis relativamente aos referidos serviços.  

As sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo e as sociedades de 

investimento coletivo autogeridas enviam à CMVM a informação relativa à TEC e às 

comissões de subscrição, resgate e transferência dos OIC por si geridos, nos termos do 

Anexo II do projeto de regulamento. 

d. Prazo de envio  

Em termos de periodicidade, propõe-se que a informação a reportar seja prestada, 

desde o início da atividade de intermediação financeira ou do início da atividade do OIC, 

e sempre que a informação em causa seja alterada. Prevê-se também o reporte 

periódico até 30 de abril de cada ano, ainda que não tenha ocorrido qualquer alteração 

ao preçário. O envio da informação até esta data, ainda que a mesma não tenha sofrido 

alteração face à anteriormente submetida, visa assegurar que a informação 

disponibilizada no simulador se encontra o mais atualizada possível, mitigando o risco 

de o eventual incumprimento de uma entidade sujeita a dever de reporte afetar a 

qualidade da informação prestada e a efetiva comparabilidade dos custos dos serviços. 


