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RESPOSTA A CONSULTA PÚBLICA N.º 1/2020 

PROJETO DE ORIENTAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO PARA O 

EXERCÍCIO DE FUNÇÕES REGULADAS E DE TITULARES DE PARTICIPAÇÕES 

QUALIFICADAS 

O INSTITUTO PORTUGUÊS DE CORPORATE GOVERNANCE, pessoa coletiva n.º 506 665 

909, com sede na Av. da Liberdade, 196, 6.º, 1250-147 Lisboa (o “IPCG”), vem pela presente 

apresentar a sua:  

RESPOSTA 

No âmbito da Consulta Pública N.º 1/2020 promovida pela COMISSÃO DO MERCADO DE 

VALORES MOBILIÁRIOS (a “CMVM”) com referência ao “Projeto de Orientações sobre a 

Avaliação da Adequação para o Exercício de Funções Reguladas e de Titulares de Participações 

Qualificadas” (o “Projeto de Orientações”), o que faz nos seguintes termos:  

1. Comentário Geral  

Em comentário geral, o IPCG gostaria de enfatizar, desde logo, a iniciativa da CMVM em preparar 

o Projeto de Orientações e em submetê-lo a apreciação pública, o que consideramos meritório e 

de saudar.  

Em primeiro lugar, porque a disponibilidade revelada e a iniciativa encetada demonstram a forma 

empenhada e transparente com que a CMVM pretende abraçar o exercício destas competências 

que recentemente lhe foram atribuídas no âmbito da avaliação da adequação para o exercício 

de atividades reguladas, para o exercício de cargos ou para a detenção de participações 

qualificadas em entidades reguladas.  

Em segundo lugar, porque a disponibilidade revelada e a iniciativa encetada demonstram, 

também, um espírito de abertura ao mercado e aos seus agentes com vista a que estes possam 

melhor compreender o contexto regulatório em que estão inseridos, o que nos parece uma 

atitude decisiva para o reforço da confiança no sistema financeiro.  

Finalmente, e em terceiro o lugar, porque na perspetiva do IPCG o documento apresentado 

revela no geral uma ponderação razoavelmente equilibrada entre os interesses a considerar no 

âmbito do exercício de avaliação da adequação para o exercício de atividades reguladas, para o 

exercício de cargos ou para a detenção de participações qualificadas em entidades reguladas.  

Assim, como se começou por referir, o IPCG faz uma apreciação globalmente positiva do Projeto 

de Orientações, sem prejuízo de três breves comentários/sugestões que, numa perspetiva de 

compromisso com o espírito de colaboração que tem pautado a relação entre estas duas 

instituições, se oferecem nos pontos seguintes.  

Ainda como nota preliminar, os termos escritos no presente documento com letra grande (que 

não iniciem frases e/ou sejam nomes próprios) têm o significado que lhes é conferido na lista de 
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“definições” prevista no Projeto de Orientações, salvo expressamente indicado em sentido 

diverso.  

2. Avaliação do Critério de Idoneidade / Avaliação (Sempre) Irrestritas  

Relativamente à avaliação do requisito de idoneidade, estabelece-se no Projeto de Orientações 

que:  

“A avaliação de idoneidade é sempre binária, irrestrita e individual, ainda que o avaliado seja 

uma pessoa coletiva ou venha a integrar um órgão colegial.”  

(cfr. Ponto 31 do Projeto de Orientações, sublinhado nosso.)  

Parece-nos que poderá fazer sentido reponderar a possibilidade de as avaliações da CMVM 

relativamente ao requisito de idoneidade não serem sempre necessariamente “irrestritas”, ou 

seja, que determinadas avaliações (positivas) de idoneidade não possam ser acompanhadas de 

“qualquer condição de eficácia ou recomendação” (conforme resulta da definição do conceito em 

causa na página 7 do Projeto de Orientações).  

Com efeito, no que ao critério da idoneidade diz respeito, poderemos pensar em situações em 

que existam processos de natureza criminal ou contraordenacional a correr contra o Avaliado, 

mas que se encontrem ainda numa fase bastante inicial e que, por essa circunstância, não seja 

possível fundamentar um juízo de falta de idoneidade do mesmo com base nesses processos 

cujo desfecho ainda não é conhecido.  

No entanto, tal poderá mudar em função dos desenvolvimentos processuais que venham a ter 

lugar nesses processos. Uma avaliação do requisito da idoneidade que não seja 

necessariamente irrestrita, no sentido acima referido, permitirá à CMVM fazer acompanhar a 

avaliação positiva da pessoa de uma recomendação ou condição que impele ou obrigue mesmo 

a instituição supervisionada a fazer um acompanhamento próximo dos desenvolvimentos dos 

processos criminais/contraordenacionais que correm contra a pessoa e informar a CMVM logo 

que haja informação nova para que esta possa ponderá-la e adotar as medidas que considere 

convenientes.  

Deste modo, acredita-se, poderemos oferecer um quadro de orientação mais flexível e adequado 

à finalidade da Avaliação ao mesmo tempo que se mantêm intactas as respetivas finalidades. 

3. Avaliação do Critério de Disponibilidade / Qualidade de Suplente  

No ponto 46 do Projeto de Orientações estabelecem-se os critérios que a CMVM considerará 

“em especial” na avaliação da disponibilidade do Avaliado. Neste contexto, estabelece-se que:  

“Na avaliação da disponibilidade, a CMVM considera, em especial:  

a) O número de cargos em empresas financeiras e/ou não financeiras exercidos 

simultaneamente pelo avaliado, incluindo quando seja nomeado por uma pessoa coletiva para 

exercer o cargo de administrador ou na qualidade de suplente;”  

(cfr. Ponto 46, alínea a), do Projeto de Orientações, sublinhados nossos.)  
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Tendo em consideração que a posição de suplente num determinado órgão social não implica o 

desempenho efetivo da função e, consequentemente, não acarreta dispêndio de tempo, 

julgamos que estas situações poderão ser tratadas de forma distinta do exercício de funções de 

um membro efetivo (seja em funções efetivas “executivas” ou em funções efetivas “não 

executivas”).  

No período entre a nomeação para o lugar de suplente e a eventual passagem do Avaliado a 

funções efetivas no órgão em causa, que pode, na verdade, nunca acontecer, cremos que seria 

justo e equilibrado não considerar esta nomeação para efeito do cômputo de cargos (quando 

aplicável), nem para avaliação do requisito de disponibilidade.  

Caso esta sugestão não mereça acolhimento, sugerimos que a nomeação como membro 

suplente para um determinado órgão seja considerada, em alternativa, pelo menos, nos mesmos 

termos propostos para o exercício de cargos em organizações que não prosseguem objetivos 

predominantemente comerciais.  

Recorde-se que, para este efeito, o Projeto de Orientações estabelece expressamente que “os 

cargos exercidos em organizações que não prosseguem objetivos predominantemente 

comerciais não são considerados para efeito do cômputo de cargos”, mantendo, e bem, a 

ressalva, de “embora não deixem de ser tidas em consideração na avaliação do requisito de 

disponibilidade” (cfr. ponto 49 do Projeto de Orientações).  

Neste particular, dizemos “e bem” porquanto, na verdade, o exercício de funções em 

organizações que não prosseguem objetivos predominantemente comerciais pode, não raras 

vezes, sim, implicar uma grande dedicação e dispêndio de tempo e, aliás, pode até ser exercido 

de forma profissional.  

4. Avaliação do Critério de Independência / Avaliação (sempre) Irrestrita  

Tal como sucede quanto ao requisito de idoneidade, também no que respeita à independência 

se estabelece no Projeto de Orientações que:  

“A avaliação de independência é sempre binária, irrestrita e individual, ainda que o avaliado seja 

uma pessoa coletiva ou venha a integrar um órgão colegial.”  

(cfr. Ponto 57 do Projeto de Orientações, sublinhado nosso.)  

Igualmente neste particular, sugerimos que se pondere a possibilidade de as avaliações da 

CMVM relativamente ao requisito de independência não serem sempre necessariamente 

“irrestritas”. Neste particular, parece-nos que a alteração deste ponto poderia permitir igualmente 

uma maior flexibilidade na Avaliação, designadamente considerando a possibilidade de serem 

impostas medidas de mitigação de conflitos de interesses.  

O IPCG acredita que a ponderação casuística de medidas de mitigação de conflitos de interesses 

poderá ter um papel determinante na apreciação de uma situação em concreto e do impacto 

efetivo que a mesma tem na independência da pessoa.  
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Aliás, o próprio CSC impõe aos administradores uma medida de mitigação de conflitos de 

interesses bastante relevante - o dever de se absterem de participar em decisões relativas a 

matérias com as quais tenham um interesse conflituante.  

Uma avaliação deste requisito da independência que não seja necessariamente irrestritiva, no 

sentido acima referido, permitiria à CMVM emitir uma decisão positiva acompanhada de uma 

recomendação ou condição dirigida à pessoa avaliada de colocar em prática uma determinada 

medida de mitigação de conflitos de interesses que se afigure necessária para fazer face e 

resolver a situação identificada, sem a qual poderia considerar-se que a independência da 

pessoa estaria condicionada. 

Acreditamos que num quadro regulatório focado numa realidade social e económica como a 

portuguesa esta poderá ser uma via mais flexível e adequada, sem perder de vista as finalidades 

da Avaliação.  

Lisboa, 30 de abril de 2020. 


