
     

 

 

CRI/2020/00009707 

Parecer do Banco de Portugal sobre o Projeto de “Orientações sobre a avaliação da 

adequação para o exercício de funções reguladas e de titulares de participações 

qualificadas”, no âmbito da consulta pública da CMVM n.º 1/2020 

 

 

I. Enquadramento 

O presente Parecer do Banco de Portugal tem por objeto o teor do Projeto de “Orientações da 

CMVM sobre a avaliação da adequação para o exercício de funções reguladas e de titulares de 

participações qualificadas" (“Projeto de Orientações”) que a Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (“CMVM”) sujeitou a consulta pública e enquadra-se no âmbito dos diversos 

contributos que o Banco de Portugal tem vindo a prestar, no quadro das relações bilaterais entre 

as duas Instituições, bem como ao nível do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros 

(“CNSF”), relativamente ao desenvolvimento desta iniciativa por parte da CMVM, com base na 

experiência adquirida na avaliação da adequação dos membros dos órgãos de administração e 

fiscalização e dos titulares de funções essenciais das instituições supervisionadas, bem como dos 

participantes qualificados, a nível nacional ou em conjunto com o Banco Central Europeu 

(“BCE”), no âmbito do Mecanismo Único de Supervisão (“MUS”). Nesta medida, não se referem 

alguns aspetos anteriormente assinalados pelo Banco de Portugal e que foram refletidos no 

documento em consulta pública. 

Os comentários apresentados no presente Parecer centram-se, por outro lado, essencialmente 

em matérias, relativamente às quais, no entendimento do Banco de Portugal, poderia ser 

promovido um maior alinhamento entre o Projeto e o quadro mais vasto de orientações 

aplicáveis neste domínio, com destaque, em particular, para as Orientações sobre a avaliação da 

adequação dos membros do órgão de administração e dos titulares de funções essenciais da 

EBA/ESMA1 (“Orientações da EBA/ESMA”).  

Tendo em consideração a importância transversal desta matéria para o setor financeiro, 

considera-se vantajosa a adoção de uma abordagem comum, sem prejuízo da salvaguarda das 

especificidades inerentes a cada setor. Assegurar-se-ia, assim, um maior alinhamento das 

expectativas de todos os intervenientes no sistema, evitando-se, ainda, avaliações 

potencialmente divergentes – porque baseadas em critérios não inteiramente coincidentes - de 

pessoas que exerçam simultaneamente funções em entidades sujeitas à supervisão do Banco de 

Portugal e da CMVM, com particulares vantagens para as instituições e grupos que operam 

simultaneamente em ambos os setores.  

 

1 ESMA71-99-598 e EBA/GL/2017/12. 
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Sem prejuízo, é de saudar o presente Projeto de Orientações na medida em que clarifica a 

atuação da CMVM no exercício das suas competências de avaliação, tornando mais transparente 

para o mercado a sua atuação de supervisão neste domínio. 

 

II. Comentários ao Projeto de Orientações 

O Banco de Portugal considera que o Projeto de Orientações poderia beneficiar de alguns 

ajustamentos destinados a potenciar a respetiva consistência com determinados princípios, 

definições, regras e práticas que têm vindo a ser aplicados no domínio da avaliação da 

adequação, e que decorrem não apenas de regimes legais em vigor, mas igualmente de outros 

instrumentos de soft law relevantes – em particular, as acima referidas Orientações da 

EBA/ESMA. 

Importa assim assegurar que não existem contradições estruturais entre estes instrumentos, 

uma vez que poderiam resultar em incerteza junto das entidades abrangidas pelo respetivo 

âmbito de aplicação, sobretudo para as entidades que estejam integradas em grupos financeiros 

sujeitos a regimes de avaliação de adequação por diferentes autoridades de supervisão.  

Deste modo, assinalam-se de seguida as questões mais relevantes que, no entender do Banco 

de Portugal, merecem ainda ponderação. 

Como comentário de índole geral, crê-se, em primeiro lugar, que seria de clarificar, no que 

respeita a avaliação da adequação de membros dos órgãos sociais, que esta avaliação abrange 

quer os membros do órgão de administração, quer os membros do órgão de fiscalização. 

Importa notar que, relativamente aos membros do órgão de fiscalização, assumem especial 

importância os seus deveres e responsabilidades no sentido de garantir o adequado desafio e 

monitorização do órgão de administração, contribuindo, dessa forma, para a gestão sã e 

prudente da entidade supervisionada. Nesta linha, sugere-se ainda que se equacione a 

possibilidade de eventual extensão das presentes orientações aos titulares de funções 

essenciais, nos casos em que a avaliação seja da competência da CMVM. 

Em segundo lugar, afigura-se que o Projeto de Orientações poderia também definir com maior 

clareza que incumbe às entidades supervisionadas o dever de verificar, em primeira linha, que 

o avaliado preenche os requisitos de adequação necessários para o exercício das respetivas 

funções ou atividades. Esta responsabilidade resulta não apenas do Regime Geral das 

Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF)2, que se aplica a instituições 

 

2 Cfr. n.º 1 do artigo 30.º-A do RGICSF, do qual decorre que “[c]abe às instituições de crédito verificar, em 
primeira linha, que todos os membros dos órgãos de administração e fiscalização possuem os requisitos 
de adequação necessários para o exercício das respetivas funções”. Este princípio vigora também no setor 
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supervisionadas conjuntamente pelo Banco de Portugal e pela CMVM – e que se aplicava até 

recente data a entidades cuja supervisão compete atualmente à CMVM –, mas igualmente de 

outros instrumentos regulatórios3. 

Relativamente a cada um dos requisitos de adequação, e em particular ao requisito da 

idoneidade (cfr. subsecção A.1), é de assinalar que o Projeto de Orientações densifica alguns 

critérios subjacentes à avaliação desse requisito em termos que poderão não ser inteiramente 

coincidentes com os que resultam das Orientações da EBA/ESMA.  

A título ilustrativo, refira-se que o regime constante do Projeto de Orientações a propósito dos 

conceitos de “reputação, credibilidade e confiabilidade” e de “integridade e honestidade”4, por 

um lado, e do conceito de “liberdade de pensamento”5, por outro, se afasta em certos aspetos 

do regime previsto nas Orientações da EBA/ESMA, sem que se divisem motivos de natureza legal 

que justifiquem tal distinção.  

Por um lado, no que respeita aos conceitos da “reputação, credibilidade e confiabilidade” e de 

“integridade e honestidade”, o conteúdo das Orientações da EBA/ESMA não contém definições 

similares às que constam do Projeto de Orientações, o que poderá gerar dúvidas interpretativas. 

Por outro lado, a consagração de um novo conceito designado por “liberdade de pensamento”, 

enquanto parâmetro de avaliação do critério da idoneidade, contrasta com a abordagem 

seguida nas Orientações da EBA/ESMA, onde este aspeto é integrado no critério da 

independência, sob a designação de “independência de espírito”. 

Ora, se é certo que a eventual densificação de certas matérias se poderia apresentar como 

potencialmente benéfica, considera-se que a existência de diferentes orientações a respeito de 

conceitos similares, e de natureza transversal, poderá gerar dúvidas potencialmente suscetíveis 

de afetar a consistência e a comparabilidade dos critérios adotados por diferentes autoridades 

de supervisão financeira. 

No que respeita, por sua vez, ao critério da independência (cfr. subsecção A.4), o Projeto de 

Orientações refere que a “avaliação da independência é sempre binária, irrestrita e individual, 

ainda que o avaliado venha a integrar um órgão colegial”6. Não obstante, ao invés do que sucede 

com o critério da idoneidade, não se afigura líquido que a avaliação do critério da independência 

 

segurador, como resulta do disposto no artigo 66.º da Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, o que assegura 
a consistência no setor segurador e bancário. 
3 Ponto 25 das Orientações da EBA/ESMA, nos termos do qual “[a] avaliação inicial e contínua da 
adequação individual dos membros do órgão de administração é da responsabilidade das instituições, sem 
prejuízo da avaliação realizada pelas autoridades competentes para fins de supervisão”. 
4 Cfr. ponto 73 das Orientações da EBA/ESMA. 
5 Cfr. ponto 80 das Orientações da EBA/ESMA. 
6 Cfr. ponto 57 do Projeto de Orientações da CMVM. 
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se apresente sempre como “binária e irrestrita”, tendo em consideração a natureza relativa que 

este critério pode assumir (v.g., relação pessoal ou profissional entre candidatos), bem como a 

possibilidade de estabelecer condições de forma a assegurar a sua verificação em cada caso 

concreto (v.g., cessação de determinadas funções). 

Ainda no que respeita ao requisito da independência, não resulta claro se o Projeto de 

Orientações se refere à avaliação da independência dos membros dos órgãos de fiscalização das 

entidades abrangidas, tal como prescreve o artigo 414.º do Código das Sociedades Comerciais e 

o artigo 3.º da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro, no caso das entidades de interesse público. 

Com efeito, este requisito não consta do elenco dos requisitos específicos de adequação 

elencados na parte A do Apêndice I, e tão pouco é referida a Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro. 

 

III. Conclusão 

Atento o que antecede, considera-se que o conteúdo do Projeto de Orientações poderia 

assegurar maior nível de consistência com o enquadramento legal e de soft law vigente nesta 

matéria, evitando potenciais dissonâncias na aplicação dos critérios de adequação por parte de 

diferentes autoridades de supervisão financeira. 

Tal reforço de consistência conferiria, no entender do Banco de Portugal, maior harmonização 

nos critérios a aplicar pelas acima referidas autoridades de supervisão, e não afetaria nenhum 

dos aspetos basilares do Projeto de Orientações, e muito menos o seu objetivo, que se entende 

ser de saudar.  

Assim, o Banco de Portugal reitera a sua disponibilidade para contribuir para desenvolver uma 

iniciativa de definição de orientações comuns para o sistema financeiro nacional, ao encontro 

da aludida vocação tendencialmente universal deste Projeto de Orientações subscrito pela 

CMVM, sempre no respeito das competências e do quadro legal e regulamentar específico de 

atuação de cada um dos supervisores financeiros. 

 

Banco de Portugal, 29 de abril de 2020 

 


