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RESPOSTA À CONSULTA PÚBLICA DA CMVM N.º 2/2018 

PROJETO DE REVISÃO DO REGULAMENTO DA CMVM 2/2007, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

 

 

a) Artigo 1.º (Objeto) e Artigo 2.º (Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 2/2007) 

Não é feita menção ao Regulamento da CMVM n.º 3/2013, que também alterou o 

Regulamento em revisão. 

 

b) Artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 (Exercício de funções no âmbito de 

atividades de intermediação) 

Sem prejuízo deste artigo não ser objeto de alteração, seria útil clarificar 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), abrangem prestadores de serviços 

externos. 

 

c) Artigo 11.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 (Relatório de avaliação) 

É proposta uma alteração ao n.º 3 do artigo 11.º do Regulamento, relativa ao envio dos 

relatórios de controlo interno à CMVM. O documento de consulta pública refere, a este 

respeito, “considera-se que esta alteração, ao harmonizar a forma de envio do relatório 

de controlo interno à CMVM será mais eficiente e menos onerosa para os intermediários 

financeiros”. (sublinhado nosso). 

A APB entende que, ao contrário do que é indicado no projeto, a solução agora proposta 

se afigura bastante mais onerosa. Tal observação resulta da circunstância da informação 

que compõe o Relatório ser prestada em formatos diferentes, com a consequente 
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duplicação de tarefas para as empresas de investimento que se encontram, mercê das 

suas atividades, abrangidas pelo Aviso 5/2008 uma vez que o suporte de dados, em 

particular o rol das deficiências, além de extenso, é já parte integrante do Relatório. A 

aposição das mesmas no longo elenco de matérias componentes do ficheiro.dat será, 

mais uma tarefa a acrescer às tarefas de preparação do Relatório que obedecem a um 

formalismo informático adicional que obriga ao dispêndio de tempo e de recursos, a 

acrescer à preparação deste Relatório que será enviado, quase na íntegra, em duplicado 

ao Banco de Portugal.  

O tempo e recursos adicionais necessários ao preenchimento do ficheiro.dat, em 

particular no que às deficiências diz respeito é bastante oneroso e não resulta em 

qualquer benefício adicional para as instituições supervisionadas, além de 

desdobramentos tecnológicos e de pessoal adicionais que não se consubstanciam em 

qualquer ganho de eficácia ou benefício tangível. 

Sobre as operações a reportar à CMVM nos termos previstos no Anexo III do 

Regulamento da CMVM n.º 2/2007 (Especificidades relativas ao reporte da informação 

prevista no n.º 1 do artigo 11.º) suscitam-se dúvidas relativamente às regras de 

preenchimento do Anexo III do Regulamento - “Q3 - Branqueamento de capitais e 

Financiamento ao Terrorismo” no que respeita à responsabilidade pela deteção de 

operações. Em concreto, suscita-se a dúvida se a responsabilidade de deteção das 

operações deverá ser atribuída às áreas de negócio que deram origem às operações 

reportadas às autoridades, ou às áreas dentro da instituição das quais foram 

rececionados os alertas de operações. 

 

d) Artigo 12.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 (Procedimentos de registo de 

clientes) 

Na alínea n) do n.º 1, sugere-se a alteração da nomenclatura de “beneficiário 

económico” para “beneficiário efetivo”, em conformidade com a terminologia utilizada 

na legislação referente à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento 

do terrorismo. 
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e) Artigo 14.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 (Informação no âmbito de operações 

sobre instrumentos financeiros derivados) 

Onde se lê “investidores não qualificados”, deveria ler-se “investidores não 

profissionais”. 

 

f) Artigo 19.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 (Receção de dinheiro) 

Considerando que o artigo trata da receção ou entrega de dinheiro ou instrumentos 

financeiros de clientes, sugere-se que a epígrafe seja alterada em consonância para 

“Receção de dinheiro ou instrumentos financeiros”. 

 

g) Artigo 36.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 (Comunicação) 

Entendemos que o prazo máximo para comunicação à CMVM, previsto no n.º 3, deve ser 

alterado de 15 para 30 dias, em consonância com o prazo previsto, no artigo 39.º, para a 

comunicação de atualizações. 

 

h) Artigo 47.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 (Norma Revogatória) 

Deverá ser eliminado o n.º 2 (“O relatório de avaliação previsto no artigo 11.º do 

presente Regulamento referente ao ano de 2008 deve ser remetido à CMVM até 31 de 

dezembro de 2008”). 

 

i) Artigo 48.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 (Entrada em vigor) 

Deverá ser eliminado o n.º 2 (“O cumprimento do disposto no Capítulo V do presente 

Regulamento só é exigível a partir do dia 1 de março de 2008, mantendo-se até essa data 

em vigor o Regulamento da CMVM n.º 21/2000 e os artigos 73.º do Regulamento da 

CMVM n.º 15/2003 e 29.º do Regulamento da CMVM n.º 8/2002”). 
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j) Artigo 5.º (Norma Revogatória) 

Prevê-se a revogação do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007. No 

entanto, aquela disposição mantém-se com o mesmo teor. 

Na identificação dos artigos revogados, entre a revogação dos artigos 10.º-B e 14.º-A, 

encontra-se em falta a identificação do artigo revogado. 

  

k) Artigo 8.º (Entrada em vigor) 

O artigo 8º do diploma, que republica o Regulamento, estabelece que “o presente 

Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação”, enquanto o artigo 48.º do 

Regulamento n.º 2/2007 prevê que “o presente regulamento entra em vigor no dia 

seguinte ao da sua publicação”. Consideramos que a conjugação de prazos poderá ser 

objeto de interpretações diferentes, que importa sanar. 

Em qualquer caso, consideramos que o período de entrada em vigor proposto se afigura 

como curto, sugerindo-se que este seja alargado, para um período nunca inferior a 60 

dias. 

Adicionalmente, atento o rol de alterações propostas, caso o diploma seja publicado 

durante o semestre em curso, sugerimos que o prazo de envio do primeiro Relatório de 

Avaliação à CMVM, nos moldes propostos, ocorra até ao final do primeiro semestre de 

2019. 

 


