Circular relativa à implementação dos novos deveres de reporte
regular de informação à CMVM - Período de testes
16/04/2021
No âmbito do Projeto de Simplificação de Instruções e Regulamentos da CMVM,
considerando a proximidade da entrada em vigor da generalidade dos regulamentos da
CMVM que estabelecem os novos deveres de informação, e na sequência das
comunicações entretanto remetidas (designadamente a 2 de fevereiro e 4 de março de
2021) relativas à implementação dos novos deveres de prestação de informação à
CMVM, informa-se que o período de testes decorrerá no período compreendido entre
20 de abril e 20 de maio de 2021, com início em data posterior em alguns dias à
inicialmente prevista em consequência da conveniência de verificar os sistemas com a
maior amplitude possível antes da abertura dos testes às entidades supervisionadas.
Durante este período, as entidades podem testar o envio dos deveres de prestação
regular de informação à CMVM resultantes do Projeto de Simplificação. Para efeitos
de realização dos testes, as entidades devem ter em consideração a informação mais
detalhada que se encontra em anexo (Descrição detalhada da fase de testes),
devendo ser testados ficheiros com datas de referência de informação posteriores
(incluindo) a 30 de junho de 2020.
Como já anteriormente referido, alerta-se para a importância da participação ativa
neste período de testes, com vista a garantir uma completa iteração com a plataforma
de Extranet da CMVM. Após o encerramento deste período de testes, o ambiente de
testes da CMVM permanecerá disponível, mas o suporte será prestado apenas numa
base de melhor esforço.
Adicionalmente, informa-se que, como planeado, já se encontra disponível, desde 31
de março, no website da CMVM a página sobre a “Implementação dos novos deveres
de reporte regular de informação à CMVM”, em
https://www.cmvm.pt/pt/SDI/deveres_reporte/Pages/novos_deveres_reporte.aspx.
A CMVM encontra-se disponível durante o processo de implementação para o
esclarecimento de quaisquer dúvidas que decorram da interpretação e
operacionalização dos novos deveres de reporte.

