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1. APRESENTAÇÃO DAS PRIORIDADES & OBJETIVOS 

 

I. O foco e objetivos da supervisão aos emitentes com valores mobiliários 
admitidos à negociação ocorrida em 2019, e bem assim, o planeamento para o 
ano de 2020, encontram-se subordinados às prioridades gerais da CMVM, objeto 
de divulgação pública anual1, onde se inclui, entre outros, (i) promover regulação 
e supervisão mais simples, focadas e proporcionais, (ii) robustecer a supervisão 
do governo das entidades supervisionadas e (iii) melhorar a organização e o 
serviço público prestado aos investidores e ao mercado. 

 

II. Nesse sentido, pretende-se continuar a promoção de um equilíbrio entre uma 
supervisão exigente, suscetível de induzir confiança aos investidores e 
credibilidade ao mercado, e a competitividade do mesmo, permitindo aos 
emitentes encontrar no mercado nacional condições alinhadas com os padrões 
internacionais de referência. Concomitantemente, procura-se apoiar a 
acomodação de novas responsabilidades e tendências, como as finanças 
sustentáveis. 

Código dos Valores 
Mobiliários 

revisto 

1. Supervisão 
focada no reforço 
da confiança dos 
investidores e da 

estabilidade 
financeira

2. Contributo para 
a competitividade 

do mercado 
português e 

afirmação como 
fonte de 

financiamento

1. Promover regulação e supervisão 
mais simples, focadas e proporcionais

Reforço da supervisão das 
práticas de governo dos 

emitentes (mecanismos de 
fiscalização interna)

2. Robustecer a supervisão do 
governo das entidades 

supervisionadas

3. Reforçar medidas dissuasoras de 
más práticas e a atividade 

sancionatória

4. Contribuir para o aprofundamento 
das finanças sustentáveis e 

acompanhar a inovação financeira

5. Melhorar a organização e o serviço 
público prestado aos investidores e 

ao mercado

Apoio à prestação de informação 
não financeira (orientações sobre 
o reporte de informação relativa 

a fatores ESG)

Manual do Emitente
(regras e entendimentos 

aplicáveis ao acesso e 
permanência em mercado)

Tempos céleres de reação no 
contexto de análise de prospetos 

e adendas

Simplificação de deveres de 
reporte à CMVM 

Reforço da qualidade da 
informação divulgada ao 

mercado (financeira e não 
financeira)

OBJETIVOS DA 
CMVM

PRIORIDADES DA CMVM ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS EMITENTES

 

                                                           
1 Prioridades de 2020 disponíveis em 

https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20200123a.aspx 

https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20200123a.aspx
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2. NOVIDADES & ATUALIZAÇÕES REGULATÓRIAS 

 

2.1. Nacionais  

 

2.1.1.  Revisão do Código dos Valores Mobiliários  

 

I. A CMVM já concluiu a proposta de Anteprojeto de revisão do Código dos 
Valores Mobiliários e a documentação da consulta pública, dependente agora do 
necessário impulso governativo. 

 

II. Essa revisão procurou prosseguir objetivos de (i) simplificação e redução dos 
encargos e barreiras regulatórias; (ii) previsibilidade e segurança jurídica; (iii) 
opção por soluções flexíveis e proporcionais, promotoras de maior 
competitividade. Parte relevante das alterações propostas incide sobre matérias 
de interesse para emitentes, em particular no contexto de operações de 
mercado.  

 

III. Pretende-se que o Código possa dotar o sistema dos instrumentos 
necessários que permitam conjugar a proteção dos investidores e o 
desenvolvimento do mercado como opção de financiamento das empresas 
nacionais.  

 

Será, nesse contexto, absolutamente desejável e crucial a intervenção de 
todos os agentes de mercado no processo de consulta, em especial os 
emitentes. 

 

2.1.2. Regime da representação equilibrada  

 

No que respeita ao regime da representação equilibrada entre mulheres e 
homens nos órgãos de administração e de fiscalização2, aplicável a emitentes 
de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, cumpre destacar 
os aspetos abaixo. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto. 

atualização 

novo 
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Elevação da proporção 

mínima 

 Regime 

de incumprimento 

 Planos 

para a igualdade 
     

A proporção de pessoas do 

género sub-representado exigida 

em cada órgão de administração 

e de fiscalização cuja 

assembleia geral eletiva ocorra 

após 1 de janeiro de 2020, 

elevou-se de 20% para 33,3%3. 

 

 O incumprimento dos limiares pode 

implicar a aplicação de repreensão 

registada e a sua publicitação num 

registo público4. A portaria que 

regulamenta essa matéria entrou em 

vigor em 7 de junho de 2019 (Portaria 

n.º 174/2019, de 6 de junho), tornando 

plenamente aplicável o regime da 

repreensão registada. 

 Foi publicado um guião para efeitos da 

elaboração dos planos para a 

igualdade5. 

 

Os planos para a igualdade devem ser 

comunicados anualmente até 15 de 

setembro do ano anterior a que dizem 

respeito (artigos 3.º, n.º 4, do Despacho 

Normativo n. º 18/2019).  

 

 

 

2.1.3. Regime Informativo no âmbito do governo das sociedades 

 

I. Considerando a substituição do código da CMVM pelo código do IPCG, a 
CMVM assumiu o compromisso de rever o seu Regulamento n.º 4/20136, em 
particular no que respeita ao anexo que estabelece o modelo de relatório de 
governo societário. 

II. Atendendo à perspetivada revisão do código de governo societário do IPCG, 
pretende-se que a revisão do Regulamento da CMVM contribua para uma maior 
harmonia e coerência lógica do teor dos relatórios de governo societário, 
conjugando as exigências informativas com a adesão a um código de governo. 

 

2.2. Internacionais 

 

2.2.1. Prospetos 

 

A 21 de julho entrou plenamente em vigor o Regulamento dos Prospetos7, 
identificando-se de seguida algumas das principais alterações introduzidas8. 
Este Regulamento procurou facilitar o acesso ao mercado de capitais, através 
do estabelecimento de exigências de informação mais adequadas e específicas, 

                                                           
3 Relembre-se que estes limiares devem também ser observados por ocasião de renovação ou substituição no mandato 
(v. art. 5.º, n.º 4, da Lei n.º 62/2017). 
4 V. art. 6.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2017. A explicação detalhada do funcionamento do regime de incumprimento pode ser 
consultada na Circular de 11 de fevereiro de 2019 (p. 4), disponível em 
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Circulares/Documents/Circular%20anual.pdf .  
5 Disponível em: 

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/CódGoverno%20das%20Sociedades/Documents/Guiao_lei%20
Lei_62_2017_20190701.pdf (arts. 7.º e 11.º da Lei n.º 62/2017 e Despacho Normativo n. º 18/2019, de 21 de junho).  

De notar que este Guião foi produzido pela CITE (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego), em articulação 
com a CIG (Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género), nos termos do art. 4.º do mencionado Despacho.  
6 Disponível em https://cam.cgov.pt/pt/noticia/1339-notificacao-da-cmvm-sobre-novas-regras-e-procedimentos-para-
2019-em-materia-corporate-governance  
7 Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo ao prospeto a 
publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à negociação num mercado 
regulamentado, que revogou a Diretiva 2003/71/CE. 
8 Incluindo as alterações decorrentes do Regulamento (UE) 2019/2115 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 
novembro de 2019, no que diz respeito à promoção da utilização de mercados de PME em crescimento. 

atualização novo 

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Circulares/Documents/Circular%20anual.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/CódGoverno%20das%20Sociedades/Documents/Guiao_lei%20Lei_62_2017_20190701.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/CódGoverno%20das%20Sociedades/Documents/Guiao_lei%20Lei_62_2017_20190701.pdf
https://cam.cgov.pt/pt/noticia/1339-notificacao-da-cmvm-sobre-novas-regras-e-procedimentos-para-2019-em-materia-corporate-governance
https://cam.cgov.pt/pt/noticia/1339-notificacao-da-cmvm-sobre-novas-regras-e-procedimentos-para-2019-em-materia-corporate-governance
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/DirectivasComunitarias/EmitentesOfertasInformacaoValoresMobiliarios/Documents/CELEX_32017R1129_PT_TXT.pdf
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por exemplo, no que respeita aos emitentes frequentes e às PMEs, conforme se 
exemplifica infra. De salientar também o objetivo de uma maior rapidez no 
acesso ao mercado de capitais, designadamente em virtude de prazos de 
aprovação mais curtos ou da eliminação do dever de aprovação em alguns casos 
(por exemplo, quanto ao documento de registo universal).  

 
Prospeto  

simplificado 

Documento de Registo 

Universal 

Prospeto  

UE Crescimento 

Fatores  

de Risco 
    

Documento com exigências 

informativas simplificadas para 

realização de oferta pública ou 

admissão de valores mobiliários 

de emitentes de valores 

mobiliários já admitidos à 

negociação em mercado 

regulamentado ou em mercado 

PME há, pelo menos, 18 meses. 

Documento de registo 

com processo de 

aprovação mais célere 

que, depois de aprovado 

durante dois exercícios, 

permite acesso mais 

rápido ao mercado pelos 

emitentes frequentes, 

através da mera 

notificação à CMVM. 

Regime simplificado de 

prospeto de oferta ao público 

para emitentes que não 

tenham valores mobiliários 

admitidos em mercado 

regulamentado e que tenham 

capitalização bolsista inferior a 

€ 500 000 000 (PME) ou façam 

oferta de valor global não 

superior a € 200 000 000.  

Deverão ser apresentados 

em número limitado de 

categorias, com indicação 

dos mais relevantes em 

primeiro lugar. A relevância 

deve ser aferida em função 

da sua probabilidade de 

ocorrência e impacto 

previsto no emitente. 

 

 

2.2.2. Sustentabilidade & informação não financeira  

 

I. Em março de 2018 foi publicado o Plano de Ação da UE para o 
desenvolvimento sustentável9. No âmbito desse plano de ação, encontra-se em 
negociação o primeiro pacote legislativo sobre o financiamento sustentável, que 
inclui as seguintes três iniciativas regulatórias:  

 

Regulamento sobre Taxonomia Comum 

[ainda em discussão] 

Regulamento (EU) 2019/2088 relativo à 

divulgação de informações relacionadas 

com a sustentabilidade no setor 

 dos serviços financeiros 

Regulamento (UE) 

2019/2089 sobre Índices 

de Referência 

   

Proposta de regulamento com vista à 

criação de uma taxonomia comum, focada 

nos fatores ambientais, para clarificar e 

identificar os investimentos sustentáveis, 

que pretende unificar o sistema de 

classificação da UE para assegurar 

informação fidedigna, verdadeira e 

comparável. Neste regulamento propõe-se 

não apenas identificar o que é sustentável, 

mas também as áreas onde o investimento 

sustentável pode ter o maior impacto. 

Impõe aos investidores institucionais e aos 

consultores para investimento obrigações de 

transparência no que respeita à inclusão dos 

riscos da sustentabilidade no respetivo 

processo de investimento ou de 

aconselhamento para investimento em 

relação a todos os produtos financeiros 

adquiridos e/ou aconselhados, bem como 

requisitos adicionais de divulgação relativos 

aos investimentos sustentáveis. 

Introduz os requisitos 

mínimos para dois novos 

índices de referência: (i) 

índices de referência da UE 

para a transição climática e 

(ii) índices de referência da 

UE alinhados com o Acordo 

de Paris a nível da União.  

  

 

                                                           
9 Disponível em  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_18_1404  

novo 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_18_1404
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II. Em 20 de fevereiro de 2019 a Comissão Europeia (“CE”) iniciou um processo 
de consulta pública com vista à atualização das non-binding guidelines sobre o 
reporte de informação não financeira respeitantes a aspetos climáticos, que 
culminou na publicação da versão revista daquelas Orientações e de Questões 
Frequentes em 18 de junho10.  

 

III. De realçar ainda o relatório publicado pela ESMA sobre potenciais fatores de 
pressão de curto-prazo nos mercados de valores mobiliários11. No seu relatório, 
a ESMA sugere: (i) a revisão da Diretiva relativa à divulgação de informação não 
financeira12 (ii) a previsão de normas uniformes para o reporte de informação 
sobre fatores ambientais, sociais e de governance e (iii) a obrigatoriedade de 
incorporação da demonstração não financeira no relatório financeiro anual. 

  

2.2.3. ESEF | Formato Eletrónico Único Europeu 

 

I. Os relatórios financeiros anuais, em formato XHTML, que incluam 
demonstrações financeiras para exercícios iniciados em ou após 1 de janeiro de 
2020, deverão ter as demonstrações financeiras primárias (demonstração de 
resultados e do outro rendimento integral, demonstração da posição financeira, 
demonstração dos fluxos de caixa e demonstração das alterações no capital 
próprio) marcadas com linguagem XBRL, em conformidade com a taxonomia 
IFRS. A partir de 2022, aqueles requisitos de marcação são extensíveis às notas, 
ainda que cumprindo com o requisito mínimo de marcação em bloco conforme 
previsto no Regulamento. 

 

II. No dia 28 de outubro de 2019, teve lugar nas instalações da CMVM uma 
sessão de esclarecimentos sobre esta matéria, com participação generalizada 
dos emitentes. Foi criada uma página específica do site da CMVM onde se 
encontra toda a informação relevante sobre este tema: 

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/Formato%20eletrónico%20de%20reporte%
20de%20informação%20financeira%20(ESEF).pdf.  

 

2.2.4. Direitos dos Acionistas  

 

A nova Diretiva dos Acionistas13 – que se encontra atualmente em fase de 

                                                           
10 Disponíveis em https://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190618-climate-related-information-reporting-
guidelines_en.pdf e https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/company_reporting_an 
d_auditing/documents/190618-climate-related-information-reporting-guidelines-faq_en.pdf.  
11 Acessível em https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-strengthened-rules-address-
undue-short-termism-in-securities. 
12 Diretiva 2014/95/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014. Em 30 de janeiro de 2020, foi 
já iniciada pela CE consulta pública de avaliação de impacto sobre a revisão dessa Diretiva (disponível em 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-580716_pt). 
13 Diretiva (UE) 2017/828 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2017, que altera a Diretiva 
2007/36/CE. 

 

atualização 

atualização 

https://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190618-climate-related-information-reporting-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190618-climate-related-information-reporting-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/company_reporting_an%20d_auditing/documents/190618-climate-related-information-reporting-guidelines-faq_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/company_reporting_an%20d_auditing/documents/190618-climate-related-information-reporting-guidelines-faq_en.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-strengthened-rules-address-undue-short-termism-in-securities
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-strengthened-rules-address-undue-short-termism-in-securities
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-580716_pt
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transposição, na Assembleia da República14 – visa incentivar o envolvimento dos 
acionistas a longo prazo, a fim de garantir que as decisões societárias são 
tomadas tendo em vista a estabilidade a longo prazo da empresa e as questões 
ambientais e sociais envolventes, visando:  

⎯ facilitar a identificação dos acionistas e os fluxos de informação entre os 
acionistas e os emitentes;  

⎯ densificar a informação a prestar sobre remuneração dos administradores; 
e 

⎯ regular as transações com partes relacionadas e introduzir requisitos de 
maior transparência aplicáveis a investidores institucionais, gestores de 
ativos e consultores para votação.  

 

3. SUPERVISÃO & ASPETOS PROCEDIMENTAIS 

 

3.1. SUPERVISÕES 

3.1.1. Operações & Prospetos  

 

Balanço 2019 

I. A partir de setembro de 2019, as funções de análise de pedidos de concessão 
pela CMVM de código alfanumérico a operações de titularização de créditos 
foram concentradas no Departamento de Emitentes. Assim, todas as matérias 
respeitantes àquelas operações – ou seja, a atribuição daquele código e, se 
aplicável, a análise de prospeto de obrigações titularizadas – são hoje da 
responsabilidade do Departamento de Emitentes, procurando-se, através desta 
reorganização, aumentar a eficiência e evitar a duplicação de contactos com 
áreas distintas da CMVM. 

 

II. Em 2019 foram consolidados os procedimentos internos no contexto da 
aprovação de prospetos, implementados inicialmente em 2018, no sentido de 
dotar o procedimento de maior transparência, celeridade e previsibilidade (em 
particular pela transmissão de comentários por escrito e adoção de tempos de 
reação e aprovação céleres, alinhado com as perspetivas de calendário de 
aprovação apresentado pelos emitentes). 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Disponível em https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44418.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44418
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III. Em especial, salientamos o 
compromisso da CMVM de uma reação 
rápida e eficiente aos projetos de 
prospetos e adendas, não excedendo 7 
dias úteis após a primeira submissão da 
documentação e 5 dias úteis em versões 
subsequentes. 

Verificou-se, em sequência, uma 
significativa redução nos tempos de reação às versões de prospetos ou adendas 
recebidas (tabela ao lado). 

 

IV. Verifica-se, assim, ter sido possível evoluir nos seguintes indicadores médios: 

⎯ Reação à 1.ª versão de prospetos e adendas: média de 4 dias úteis (que 
compara com 6 dias úteis em 2018); 

⎯ Reação à 2.ª versão de prospetos e adendas: média de 2,5 dias úteis 
(correspondendo a uma média de 3 dias úteis para reagir à 2.ª versão de 
prospetos e de menos de 1 dia útil para adendas). 

 

V. Merece ainda destaque a aprovação do primeiro prospeto “UE Crescimento” 
(detalhe supra, ponto 2.2.1), bem como a aceitação da utilização da língua 
inglesa em prospetos de ofertas públicas de emitentes nacionais.  

 

Objetivos 2020 

⎯ Compromisso com reação rápida e eficiente aos projetos de prospetos e 
adendas, não excedendo 7 dias úteis após a primeira submissão da 
documentação e 5 dias úteis em versões subsequentes; 

⎯ Manter o alinhamento destes procedimentos com as melhores práticas 
internacionais, ao nível da celeridade e da eficiência, procurando continuar 
a dotá-los, em acréscimo, da profundidade da revisão efetuada pela CMVM 
e da proximidade e flexibilidade no contexto dos processos de aprovação. 

 

3.1.2. Governance 

 

Balanço 2019 

I. O regime respeitante ao governo das sociedades e, em particular, o modelo de 
monitorização e supervisão sobre aquele incidente, encontra-se em fase de 
sedimentação, decorrido que está o primeiro ano de aplicação do Protocolo 

Prazos médios de reação a todas as versões  
de prospetos e adendas 

 2018 2019 
% 

Variação 

Ofertas Públicas 
de Distribuição 

3,9 2,1 
-46% 

Prospetos base 1,5 2,3 53% 

Admissões 6,4 1,8 -72% 

Adendas 1,9 1,1 -42% 

Total 3,425 1,825 -47% 
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celebrado entre a CMVM e o Instituto Português de Corporate Governance 
(“IPCG”)15. 

 

II. Em resultado, o grau de adesão às recomendações constantes do Código de 
Governo das Sociedades do IPCG, de 201816 foi objeto de relatório divulgado 
em 5 de dezembro de 201917.  

 

III. Em consequência, a CMVM deixou de aferir o grau de adesão às 
recomendações de governo societário, concentrando-se na supervisão dos 
deveres legais indelegáveis, entre eles a garantia de qualidade da informação 
cuja prestação pelos emitentes é obrigatória (imposta por lei e/ou por 
regulamento), a garantia de cumprimento da regra legal “comply or explain”, e 
ainda a garantia de que os emitentes seguem um código de governo das 
sociedades em vigor. 

 

IV. Assim, da análise efetuada pela CMVM, foi possível concluir pela existência 
de défices informativos cuja supressão deve ser tomada como prioritária pelos 
emitentes em causa, em benefício da qualidade da informação prestada e da 
transparência das suas práticas. Merecem particular destaque, entre outros, (i) 
as exigências informativas relacionadas com o modo de organização interna 
(repartição de responsabilidades; identificação de pelouros; organogramas), (ii) 
a assiduidade às reuniões dos órgãos sociais, (iii) a independência e 
competência dos membros da comissão de remunerações e (iv) a completa 
identificação da remuneração auferida pelos membros dos órgãos sociais, em 
particular a proveniente de empresas do grupo.  

 

V. Por fim, continua a ser aconselhável que o regime de independência e 
incompatibilidades aplicável aos membros de alguns dos órgãos sociais do 
emitente18 sejam aferidos em momento prévio à sua efetiva eleição, evitando a 
necessidade de recomposição por deteção de situações de incumprimento. 

 

Objetivos 2020 

Para além da perspetivada revisão do Regulamento da CMVM n.º 4/2013, o foco 
da supervisão incidirá sobre o exercício das funções de fiscalização: a 
CMVM pretende prestar especial atenção aos mecanismos de supervisão 
interna de cada sociedade (independentemente de quem a deva exercer, nas 
diferentes funções e dimensões em que se consubstancia).  

A inadequação do cumprimento de funções de fiscalização global pelos órgãos 
e membros que os integram, nomeadamente relegando a sua intervenção para 

                                                           
15 Disponível em https://www.cmvm.pt/pt/CMVM/AcordosComOutrasEntidades/Documents/Protocolo%20CMVM 
%20IPCG.pdf e https://cgov.pt/o-ipcg/1193-cmvm-e-ipcg-celebram-protocolo-de-cooperacao. 
16 Completando-se assim a transição para o modelo de autorregulação, iniciada em 2017 com a celebração de protocolo 
entre a CMVM e o IPCG. 
17 Disponível em https://cam.cgov.pt/pt/relatorios-de-governo-da-cam/1345-relatorio-anual-de-monitorizacao. 
18 Art. 3.º, n.º 2, da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro, artigos 414.º e 414.º-A do Código das Sociedades Comerciais. 

https://www.cmvm.pt/pt/CMVM/AcordosComOutrasEntidades/Documents/Protocolo%20CMVM%20%20IPCG.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/CMVM/AcordosComOutrasEntidades/Documents/Protocolo%20CMVM%20%20IPCG.pdf
https://cgov.pt/o-ipcg/1193-cmvm-e-ipcg-celebram-protocolo-de-cooperacao
https://cam.cgov.pt/pt/relatorios-de-governo-da-cam/1345-relatorio-anual-de-monitorizacao
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um plano meramente contabilístico, é suscetível de colocar em crise o 
funcionamento de uma sociedade, potenciando riscos que podem culminar em 
situações de incumprimento das regras legais aplicáveis e em prejuízos para os 
investidores.  

Esta iniciativa justifica-se, assim, pela premência de que uma fiscalização e 
supervisão efetivas, atuantes e consequentes comecem dentro da sociedade, 
assim procurando prevenir situações de possível crise e evitar os seus efeitos 
para os investidores. 

 

3.1.3. Informação não financeira 

 

I. O regime de divulgação de informação não financeira19 aplicou-se pela 
primeira vez aos exercícios que tiveram início em ou após 1 de janeiro de 2017, 
tendo a CMVM vindo a observar grande heterogeneidade de conteúdo e de 
qualidade da informação prestada pelos emitentes sujeitos a este dever de 
informação, o que dificulta a comparabilidade da mesma e, consequentemente, 
a tomada de decisão pelos investidores com base nessa informação. 

 

II. Nessa medida, tendo em conta que as temáticas relacionadas com a 
sustentabilidade são consideradas prioritárias, a CMVM pretende emitir, até ao 
final do ano de 2020, orientações aos emitentes que promovam a 
comparabilidade, suficiência e objetividade da informação não financeira 
divulgada. Perspetiva-se que a emissão destas orientações, não vinculativas, 
seja precedida e consensualizada junto de stakeholders (em especial 
representantes de emitentes e de investidores). 

 

3.1.4. Outras atividades de supervisão 

 

⎯ Participações qualificadas e informação privilegiada: a CMVM 
supervisiona numa base contínua a informação recebida e divulgada ao 
mercado no que respeita a participações qualificadas (podendo implicar a 
instauração de procedimentos de participação qualificada não transparente) 
e informação privilegiada, em função da sua enorme relevância para os 
investidores e formação dos preços. No que à informação privilegiada diz 
respeito, cumpre destacar a melhoria verificada na informação contida em 
comunicados relativos à alienação de ativos e similares, permitindo aferir o 
impacto da transação na situação patrimonial do emitente (p.e. valores da 
transação e mais ou menos valias expectáveis), o que, porém, deve 
continuar a ser objeto de especial atenção pelos emitentes20.   

                                                           
19 O regime de divulgação de informação não financeira é obrigatório para as empresas-mãe de um grande grupo e para 
as grandes empresas, sendo como tal consideradas as entidades de interesse público com mais de 500 trabalhadores 
que, durante dois exercícios consecutivos, apresentem um dos seguintes indicadores: a) balanço superior a 20 milhões 
de euros; b) volume de negócios superior a 40 milhões de euros. 
20 Conforme se detalha na Circular de 11 de fevereiro de 2019 (p. 8), https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ 
Legislacaonacional/Circulares/Documents/Circular%20anual.pdf . 

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/%20Legislacaonacional/Circulares/Documents/Circular%20anual.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/%20Legislacaonacional/Circulares/Documents/Circular%20anual.pdf
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⎯ Assembleias Gerais: a informação divulgada previamente à realização de 
Assembleias Gerais é um elemento essencial no sentido de incentivar os 
acionistas a uma participação ativa nas mesmas, permitindo-lhes formar 
uma decisão completa e fundamentada sobre o sentido de voto a adotar. 
Nesse sentido, a CMVM continuará a avaliar a conformidade dessa 
informação, nomeadamente no que diz respeito à convocatória, eleição de 
novos órgãos sociais (incluindo requisitos de incompatibilidades, 
independência e representação equilibrada) e informação não financeira. 

⎯ Informação financeira: a CMVM continuou a implementação do plano de 
supervisão plurianual definido em 2017 e 2018, com base em critérios de 
risco, rotação e aleatoriedade, que assegura a cobertura de todos os 
emitentes num determinado ciclo. 

Nesse sentido, em 2019 as ações de supervisão incidiram especialmente 
sobre temas de mensuração e reconhecimento, que, por norma, apresentam 
desafios acrescidos. No decurso das análises desenvolvidas foram 
identificadas questões contabilísticas complexas, submetidas para 
discussão no EECS (Sessões de Coordenação das Entidades Responsáveis 
Europeias). Destaca-se ainda neste âmbito a realização de diversas 
diligências de supervisão presenciais, com o intuito de facilitar e acelerar os 
tempos de conclusão das ações de supervisão. A abordagem de supervisão 
implementada visa fomentar a qualidade e rigor da informação financeira 
divulgada pelos emitentes, promovendo a sua transparência e 
comparabilidade. 

As ações de supervisão de âmbito ilimitado realizadas no ciclo de supervisão 
em curso incidiram sobre aproximadamente 25% do número total de 
emitentes, tendo-se concretizado na emissão de 97 notificações e 95 
recomendações. 

Alertam-se os emitentes para as prioridades de enforcement de informação 
financeira, definidas pela ESMA em conjunto com as autoridades nacionais 
competentes europeias21 para as demonstrações financeiras do exercício de 
2019: 

a) aspetos específicos respeitantes à aplicação da IFRS 16 – Leasings;  

b) follow-up de aspetos específicos respeitantes à aplicação da IFRS 9 - 
Instrumentos financeiros pelas instituições financeiras e da IFRS 15 - 
Rédito de contratos com clientes; e  

c) aspetos particulares relativos à aplicação da IAS 12 – Impostos sobre 
o rendimento (incluindo a aplicação da IFRIC 23 - Incerteza quanto aos 
tratamentos do imposto sobre o rendimento).  

 

 

 

 

                                                           
21 As mesmas podem ser consultadas em https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR 
/Documents/esma32-63-791_esma_european_common_enforcement_priorities_2019.pdf 

https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR%20/Documents/esma32-63-791_esma_european_common_enforcement_priorities_2019.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR%20/Documents/esma32-63-791_esma_european_common_enforcement_priorities_2019.pdf
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3.2. SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

 

⎯ Balcão Único Eletrónico (“BUE”): ferramenta para interação dos 
Emitentes com a CMVM, facilitando e concentrando num único formato todas 
as interações (cumprimento de deveres de reporte, de divulgação de 
informação e apresentação de pedidos).  

⎯ Simplificação e eliminação de deveres de reporte: 

i) 24 deveres (38%) transitarão para o BUE (com formulário específico 
para o seu reporte); 

ii) 7 deveres (11%) serão eliminados na vertente de duplicação (eliminação 
do dever duplicado que consiste no reporte à CMVM e divulgação no 
SDI, através da submissão única via BUE que permitirá, com o mesmo 
ato, o mesmo resultado – a submissão no BUE permitirá o arquivo na 
base de dados da CMVM [reporte] e a divulgação automática no SDI 
[dever de divulgação]); 

iii) 32 deveres (51%) serão eliminados e/ou clarificados (a concretizar 
mediante revisão do Código dos Valores Mobiliários e/ou de 
regulamentos da CMVM). 

⎯ Revisão de Taxas: perspetiva de redução de várias taxas, como forma de 
alinhar o regime nacional com os principais mercados europeus (aprovação 
de prospetos de instrumentos de dívida) e isenção de taxas, tendo em vista 
a promoção do mercado (isenções para novos emitentes das taxas de 
aprovação de prospetos e de supervisão contínua, bem como para emitentes 
em dual listing). 

⎯ Manual de Emitentes: consolidação de fontes normativas & interpretações 
da CMVM, para que emitentes e demais agentes de mercado tenham acesso 
fácil e sem custo ao conjunto de regras e deveres de conduta aplicáveis, 
bem como à adequada interpretação dos mesmos. 

⎯ Reorganização do website da CMVM na área relativa a emitentes: 
simplificação da consulta da área de “emitentes”, facilitando o acesso a 
informação relevante sobre emitentes e ofertas atualmente dispersa pelo 
website da CMVM. 

⎯ Análise de recomendações da OCDE: acompanhamento das 
recomendações que a OCDE venha a emitir, tendentes ao desenvolvimento 
do mercado de capitais nacional.  
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ANEXO | NOTA INFORMATIVA: EMITENTES EM SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERAL 
 

A admissão de valores mobiliários à negociação em sistemas de negociação multilateral (em Portugal, o Euronext 
Access e o Euronext Growth) assume-se como uma opção de mercado com requisitos e regras de transparência 
mais flexíveis. Os emitentes com valores aí admitidos podem ter um primeiro contacto com o mercado de capitais, 
permitindo, em função do seu potencial crescimento, uma posterior transferência para mercado regulamentado.  

Esses emitentes devem, ainda assim, ter presente os deveres legais aplicáveis (para além das regras definidas 
pela entidade gestora da plataforma), nomeadamente em sede de abuso de mercado22. Os aspetos mais 
relevantes encontram-se resumidos abaixo. O cumprimento destes deveres é não só essencial para o 
regular funcionamento do mercado e proteção dos investidores, como potenciador de outras 
externalidades positivas, como o incremento da credibilidade e exposição da entidade emitente.   

 

                                                           
22 Incluindo o Regulamento (UE) n.° 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014 (“MAR”), e 
artigos 248.º-A a 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários (“CVM”). 

Deveres relacionados com informação privilegiada 

• Dever de divulgação de informação privilegiada (nomeadamente informação suscetível de influenciar de 
maneira sensível o preço dos instrumentos financeiros).  
 

Podem ser disso exemplo os resultados da sociedade, a aquisição ou alienação de ativos relevantes ou a 
celebração de contratos com impacto substancial na atividade. 
Essa informação deve ser divulgada logo que os factos ocorram.  
 

O regime prevê, em determinadas circunstâncias – para não prejudicar o emitente - a possibilidade de 
diferimento da divulgação da informação.  
 

• Dever de elaborar, atualizar e manter uma lista de pessoas com acesso à informação privilegiada.  
 
Base legal: art. 248.º-A do CVM, art. 7.º e 17.º do MAR e respetiva regulamentação e atos delegados, nomeadamente o 
Regulamento de Execução (EU) 2016/1055 da Comissão de 10 de março de 2016, o Regulamento Delegado (UE) 2016/522 
da Comissão, de 17 de dezembro de 2015 e o Regulamento de Execução (UE) 2016/347. 

   Deveres relacionados com dirigentes  

• Os dirigentes e pessoas estreitamente relacionadas (conforme definidos no MAR) devem comunicar ao 
emitente e à CMVM todas as operações relativas a instrumentos financeiros desse emitente.  O dever apenas 
se aplica uma vez atingido um valor total de €5.000 num ano civil. As comunicações devem ser efetuadas 
prontamente e, o mais tardar, três dias úteis após a operação.  
 

• O emitente encontra-se, por seu lado, sujeito aos seguintes deveres: 
- divulgação das operações notificadas pelos dirigentes ou pessoas estreitamente relacionadas nos termos 
do ponto anterior;  
- elaboração de uma lista de todos os dirigentes e pessoas estreitamente relacionadas;  
- notificação dos dirigentes quanto às suas obrigações relativas às operações de dirigentes.  

 

Base legal: art. 248.º-B do CVM, Regulamento da CMVM n.º 5/2008, Instrução 1/2010, art. 19.º do MAR e respetiva 
regulamentação e atos delegados, em especial o Regulamento Delegado (UE) 2016/522 da Comissão, de 17 de dezembro 
de 2015 e o Regulamento de Execução (UE) 2016/523 da Comissão de 10 de março de 2016. 
 

Modo de cumprimento dos deveres de divulgação de informação 

• O cumprimento dos deveres de divulgação ao mercado pelos emitentes deve ser feito através do Sistema 
de Difusão de Informação da CMVM. A divulgação de todos os comunicados ocorre imediata e automaticamente 
desde que os mesmos sejam enviados pelos emitentes via extranet. No caso de não ser possível o recurso a este 
meio, a CMVM deve receber a informação via e-mail, devendo os comunicados sobre informação privilegiada ser 
remetidos para factosrelevantes@urgente.cmvm.pt [cfr. art. 5.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, 
Regulamento da CMVM n.º 3/2016 e Instrução da CMVM n.º 1/2010]. 
 

• O acesso à extranet será fornecido no decurso deste ano a todos os emitentes que ainda não o possuam, 
sendo antecipadamente prestadas informações adicionais a respeito dos procedimentos necessários 
para o efeito. 

mailto:factosrelevantes@urgente.cmvm.pt

