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1 PRIORIDADES DE SUPERVISÃO DA CMVM PARA 2021 

 

1.1 Prioridades transversais  

Tendo em conta os principais riscos perspetivados pela CMVM – risco de crédito, risco de 

mercado e riscos ambientais, sociais e de governo societário – e necessidades identificadas na 

prossecução da sua missão de proteger os investidores e apoiar o desenvolvimento do mercado 

de capitais português perante um contexto social, económico e financeiro adverso e marcado 

por elevada incerteza elegemos quatro áreas prioritárias de atuação para 2021. 

As quatro prioridades de atuação, suportadas por 43 atividades-chave a desenvolver ao longo 

de 2021, são:      

• Reforço da supervisão prudencial, com enfoque na governação e na identificação, 

análise e prevenção de riscos; 

• Simplificação regulatória e promoção do desenvolvimento do mercado; 

• Reforço da proteção e do apoio ao investidor em contexto de elevada incerteza; 

• Cooperação e melhoria do serviço prestado aos investidores e ao mercado. 

Entre as atividades-chave definidas pela CMVM para 2021 e com relação mais direta com a 

atividade de intermediação financeira incluem-se: 

• Consolidar a avaliação permanente dos requisitos de adequação, incluindo a idoneidade, 

dos titulares de órgãos sociais e dos detentores de participações qualificadas 

• Garantir a monitorização contínua dos principais riscos macrofinanceiros, incluindo 

riscos de crédito na economia, bem como a supervisão de riscos valorização, de liquidez, 

de crédito e de mercado com impactos na gestão de ativos 

• Reforçar a supervisão da atividade dos auditores de entidades de interesse público, em 

função de circunstâncias observadas no mercado e da situação de pandemia Covid-19 

• Emitir orientações em matéria de informação sobre sustentabilidade na gestão de ativos 

e comercialização de instrumentos financeiros e implementar planos de supervisão sobre 

informação relativa a sustentabilidade por emitentes e fundos de investimento e práticas 

de comercialização de produtos ESG 

• Elaborar propostas ao Ministério das Finanças relativas a um novo Regime Jurídico da 

Gestão de Ativos e a um novo Regimes Jurídico das Empresas de Investimento 

• Realizar a Conferência Anual da CMVM celebrando os 30 anos da CMVM e organizar a 

46ª Reunião Anual da IOSCO em Lisboa 
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• Organizar uma sessão sobre impactos da inteligência artificial nos mercados de capitais 

e publicação de documento de reflexão e consulta sobre desenvolvimentos tecnológicos 

no mercado de valores mobiliários 

• Efetuar duas ações de supervisão sobre governo de produto e sobre custos e comissões 

de investimento (coordenadas a nível europeu) 

• Realizar iniciativa de promoção da literacia financeira sobre investimento no mercado de 

capitais 

• Organizar os Encontros de Sustentabilidade CMVM 2021 

• Coorganizar a 3ª Edição do Portugal FinLab 

• Presidir ao Comité Permanente de Gestão de Ativos da ESMA (IMSC – Investment 

Management Standing Committee) e apoiar a Presidência Portuguesa da União 

Europeia 

As prioridades e as atividades prioritárias respondem a quatro objetivos da CMVM estabelecidos 

para 2021 com o intuito de melhorar o nosso desempenho, em particular nas seguintes 

dimensões: 

• Eficácia: Identificar e concretizar as ações de regulação, supervisão e contencioso que 

mais protegem o investidor e contribuem para a estabilidade e desenvolvimento do 

mercado de capitais; 

• Eficiência: Atingir as metas definidas para essas ações com menor tempo de reação e 

adequado consumo de recursos; 

• Proximidade: Aprofundar o relacionamento com os stakeholders, bem como o âmbito, 

a intensidade e profundidade da supervisão, através do aumento da capacitação 

tecnológica, do reforço de formação e da atração de profissionais altamente 

classificados; 

• Relevância: Contribuir para fortalecer o mercado de capitais como alternativa de 

financiamento. 

1.2 Prioridades transversais de Supervisão 

Na sua qualidade de supervisor e regulador comportamental e prudencial, em 2021 a CMVM 

pretende concretizar nomeadamente os seguintes objetivos e prioridades transversais de 

supervisão: 

• Reforço da supervisão prudencial: das entidades, dos veículos e da adequação de 

auditores e titulares de órgãos sociais e de participações qualificadas 
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• Especial atenção aos mecanismos de governação dos supervisionados: controlo interno, 

fiscalização e envolvimento efetivo da administração  

• Reforço da proteção do investidor particular: estar mais e com maior intensidade onde a 

presença de investidores particulares for mais significativa, designadamente na 

adequação da comercialização de produtos e na informação sobre custos  

• Monitorização da correção célere das desconformidades identificadas e enforcement 

tempestivo das situações com materialidade relevante  

• Harmonização da supervisão com a promoção da competitividade e desenvolvimento do 

mercado: consolidação e aumento da tempestividade e conclusão da reforma da 

regulação, orientada pela simplificação e eliminação de encargos 

• Foco na interação com partes interessadas: discussão e emissão de orientações a 

supervisionados, alinhamento da identificação de riscos e convergência da supervisão 

no plano europeu    

• Adaptação às novas responsabilidades e realidades emergentes: sustentabilidade, 

informação não financeira, digitalização e inovação tecnológica, prevenção do 

branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo  

 

1.3 Iniciativas de supervisão específicas para a atividade de intermediação 

financeira 

Considerando as prioridades transversais de supervisão da CMVM, a atividade de intermediação 

financeira deverá ter em conta, especialmente, os impactos das seguintes atividades-chave da 

CMVM nas suas áreas de atuação:  

• Emissão de orientações e continuação do seguimento da atuação dos intermediários 

financeiros na avaliação do caráter adequado das transações de instrumentos 

financeiros aos investidores seus clientes, tendo em conta os seus conhecimentos e 

experiência (appropriateness) e objetivos de investimento e situação financeira 

(suitability), consoante a natureza do serviço prestado seja execução de ordens, 

consultoria de investimento ou gestão de carteiras por conta de outrem; 

•  Reforço da atenção na comercialização de instrumentos financeiros, incluindo por 

canais à distância e/ou transfronteiriça, em matéria de (i) regras de governo do produto 

(product governance), (ii) avaliação do caráter adequado das operações, (iii) deveres de 

informação, incluindo de componentes relacionados com ESG (iii) operações de 

comercialização de PRIIPs, incluindo via agentes vinculados e (iv) práticas de 

comissionamento;  
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• Foco no dever de atuação dos intermediários financeiros no melhor interesse do 

investidor, designadamente em matéria de (i) conflitos de interesse (incluindo na 

colocação de produtos desenvolvidos in house ou na gestão de carteiras por conta de 

outrem); (ii) comissões e custos suportados pelos investidores no investimento em 

instrumentos financeiros e organismos de investimento coletivo;  

• Supervisionar os deveres de prevenção do branqueamento de capitais e do 

financiamento do terrorismo com especial foco na contratação e prestação de serviços 

de investimento à distância e no que se refere ao cumprimento dos deveres de 

identificação, de diligência e de exame. 

• Participação em ações de supervisão comuns promovidas pela ESMA para 2021, no 

sentido de contribuir para maior convergência de supervisão e seguimento (follow up) 

das realizadas em 2019 e em 2020; 

• Supervisão de situações que representam risco para o investidor em serviços de 

intermediação financeira identificados no seguimento de reclamações ou comunicações 

de investidores.  

Neste contexto, encontram-se calendarizadas as seguintes linhas de atuação: 

1. Ação de Supervisão Comum (Common Supervisory Action) sobre Governo de 

Produto [ESMA/IPISC]; 

2. Ação de Supervisão Comum (Common Supervisory Action) sobre Comissões e 

Custos em Organismos de Investimento Coletivo - OIC [ESMA/IMSC]; 

3. Seguimento (follow up) da Ação de Supervisão Comum (Common Supervisory 

Action) de 2019 e de 2020 respetivamente sobre Appropriateness e Suitability. 

[ambas da ESMA/IPISC]; 

4. Seguimento da verificação do cumprimento das medidas de intervenção na 

comercialização de Contracts for Differences - CFDs (PRIIP);  

5. Ações de monitorização das atividades de corretagem e de registo e depósito e de 

colocação de PRIIPs. 
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2 PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS REGULATÓRIOS 

2.1 Nacionais 

 Projeto de simplificação de instruções e regulamentos 

Em 2020, a CMVM publicou os seguintes Regulamentos resultantes da conclusão dos trabalhos 

levados a cabo no âmbito do projeto de simplificação de deveres de reporte: 

i. Regulamento da CMVM n.º 6/2020: relativo a múltiplos deveres de reporte 

ii. Regulamento da CMVM n.º 7/2020: relativo ao envio de informação à CMVM sobre 

reclamações apresentadas por investidores não profissionais 

iii. Regulamento da CMVM n.º 8/2020: relativo ao envio de informação à CMVM sobre 

preçários para investidores não profissionais, comercialização e encargos dos 

organismos de investimento coletivo 

iv. Regulamento da CMVM n.º 9/2020: relativo ao relatório de autoavaliação dos 

sistemas de governo e controlo interno 

Esta iniciativa teve como objetivos: a simplificação do reporte de informação à CMVM (conteúdo 

e formato); a eliminação do envio de informação considerada como não essencial para efeitos 

de supervisão, sujeita a duplo reporte ou cujo acesso pela CMVM já decorra de regulamentação 

europeia; estabilização dos deveres a médio e longo prazo e a sua harmonização transversal; e 

a introdução de aperfeiçoamentos e clarificações face a desenvolvimentos de mercado e das 

melhores práticas de supervisão.  

Em resultado deste exercício de simplificação foi possível uma redução de 29% nos deveres de 

reporte regular de informação à CMVM, tendo sido revogadas 19 Instruções da CMVM e 

alterados sete Regulamentos da CMVM. 

Das alterações introduzidas de forma transversal destacam-se as seguintes: 

1. Formato dos ficheiros a remeter à CMVM: ponderadas as vantagens e desvantagens 

associadas a cada formato, optou-se pela adoção do formato XML. Em paralelo, 

mantendo-se atualmente o envio da informação através da Extranet da CMVM, são já 

introduzidas algumas melhorias no que respeita ao feedback imediatamente após o 

processamento do ficheiro dado às entidades supervisionadas quanto à aceitação do 

ficheiro com sucesso, ou não, com a respetiva devolução dos erros identificados.  

2. Indicação de inexistência de informação a reportar: optou-se pela implementação de 

um mecanismo de indicação de ausência de informação a reportar para um determinado 

período de referência que, entretanto, no sistema atual de envio de informação através 

da Extranet da CMVM, será feito mediante a inclusão do elemento identificador de 

reporte nulo nos ficheiros a enviar. 
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3. Reporte de informação sobre sucursais: mediante a clarificação dos deveres de 

reporte aplicáveis à atividade das sucursais de entidades nacionais noutros Estados-

Membros, bem como o envio desta informação (mediante reporte de ficheiros 

autónomos). 

4. Periodicidades e prazos de reporte: foi efetuada uma revisão transversal em relação 

a todos os deveres de reporte mantidos, obedecendo, em traços gerais ao seguinte: (i) 

alargamento dos prazos, sempre que possível e desde que não represente prejuízo para 

a supervisão; (ii) harmonização da forma como o prazo é fixado; e (iii) harmonização dos 

prazos fixados para as diferentes áreas temáticas, sempre que justificado. 

Considerando a amplitude das alterações que o Projeto de Simplificação acarreta e a 

necessidade de ser conferido às entidades supervisionadas um prazo razoável para efeitos de 

adaptação às novas regras de reporte, considerou-se como adequado que os novos deveres de 

reporte entrem em vigor, genericamente, no dia 1 de julho de 2021, de forma a que todos os 

reportes de informação cujo prazo de envio seja posterior a esta data sejam efetuados de acordo 

com o novo regime e no novo formato. 

Até a implementação das novas regras de reporte, será prestado apoio por parte da CMVM no 

esclarecimento de dúvidas, designadamente através da publicação de perguntas e respostas 

mais frequentes, período de testes e de outras iniciativas de forma a contribuir para uma 

implementação ajustada das alterações. 

 

Orientações sobre a avaliação da adequação dos membros de órgãos sociais e titulares 

de participações qualificadas 

Em 9 de setembro de 2020, a CMVM publicou as Orientações sobre a avaliação da adequação 

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

(«Orientações»). Trata-se de um documento que desenvolve e harmoniza critérios, técnicas e 

procedimentos de avaliação da adequação, em linha com as melhores práticas nacionais e 

internacionais, na sequência de uma reflexão aprofundada, que consolida toda a experiência 

acumulada nos últimos anos e, bem assim, a visão da CMVM sobre a importância do reforço da 

ética na gestão e atuação das entidades supervisionadas. 

Apesar da sua vocação universal, as Orientações aplicam-se, nesta fase, apenas às entidades 

identificadas na secção A do Apêndice I, cujo regime legal não regula diretamente o 

procedimento de avaliação de adequação e habilita a CMVM a concretizar integralmente esta 

matéria. 

No entanto, afigura-se desejável que, num momento posterior, o âmbito de aplicação das 

referidas Orientações possa ser alargado às demais entidades sobre as quais a CMVM já tem 

competências de supervisão prudencial, mas cujo regime legal é ainda densificado, quer 

diretamente, quer através da remissão para diplomas relativos à avaliação da adequação por 

https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20200909a.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20200909a.aspx?v=
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outras autoridades de supervisão. A essas entidades — identificadas na secção B do Apêndice 

I — aplica-se, por enquanto, o regime previsto na respetiva base legal até que esta seja alterada. 

  

Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo 

Em março de 2020, foi aprovado e publicado o Regulamento da CMVM n.º 2/2020, decorrente 

das competências de supervisão atribuídas à CMVM pela Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto. Com 

esse regulamento específico em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do 

financiamento do terrorismo (BCFT), estabeleceu-se um marco regulatório, procurando uma 

clarificação do regime aplicável às entidades que exercem atividades de intermediação 

financeira, de gestão de ativos e aos auditores, e procurando auxiliar as entidades 

supervisionadas nos procedimentos a adotar para a concreta avaliação de situações de risco e 

para a sua mitigação. Foi ainda instituído um dever de reporte anual de informação e previsto o 

dever de designação de um responsável pelo cumprimento normativo em matéria de prevenção 

do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.  

Neste domínio, em agosto de 2020, foi ainda publicada a Lei n.º 58/2020, a qual veio introduzir 

alterações na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, transpondo para o ordenamento jurídico nacional 

a Diretiva (UE) 2018/843, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, 

conhecida como a 5AMLD. De entre as principais alterações introduzidas pela Lei n.º 58/2020 

refira-se, a clarificação do regime aplicável aos organismos de investimento coletivo (OIC) e a 

harmonização de critérios para determinação da qualidade de beneficiário efetivo para OIC 

constituídos sob a forma contratual ou societária.  

Adicionalmente, a CMVM divulgou um conjunto de decisões, recomendações e orientações 

aplicáveis às entidades por si supervisionadas com vista à adoção e reforço de medidas no 

âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, 

alertando designadamente para o risco acrescido que a atual situação vivida, decorrente da 

pandemia, a nível mundial e sem precedentes, potencia. Foram ainda divulgadas as principais 

conclusões da Avaliação Nacional de Riscos e da avaliação setorial do risco de branqueamento 

de capitais e de financiamento do terrorismo relativamente aos setores onde as entidades 

supervisionadas pela CMVM desenvolvem a sua atividade. Realça-se ainda a emissão e 

divulgação de orientações em matéria de identificação de potenciais operações suspeitas de 

branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, visando auxiliar as entidades 

supervisionadas no cumprimento dos seus deveres preventivos do branqueamento de capitais e 

do financiamento do terrorismo, designadamente, e em especial, dos deveres de exame e de 

comunicação. 
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Orientações em matéria de sustentabilidade 

Prevê-se colocar em consulta pública no 1.º trimestre de 2021 um projeto de orientações da 

CMVM sobre sustentabilidade que visa a definição de um conjunto de expectativas de supervisão 

aplicáveis às entidades responsáveis pela produção e comercialização de instrumentos 

financeiros, nomeadamente PRIIPs, em linha com as alterações preconizadas por legislação 

europeia em matéria de sustentabilidade, visando moldar e facilitar o esforço de adaptação a ser 

promovido pelas entidades supervisionadas e que resulta da entrada em vigor dos novos 

requisitos regulamentares europeus. Tem sido determinante na reflexão realizada o crescimento 

do número de instrumentos financeiros, como os PRIIPs, com integração de fatores de 

sustentabilidade e, bem assim, a visão da CMVM sobre a importância da incorporação de fatores 

ESG e da correta informação aos investidores na atuação das entidades supervisionadas.   

Brexit 

Durante o ano de 2020, vigorou, no contexto do Brexit, o período de transição fixado no Acordo 

de saída cujo término ocorreu no dia 31 de dezembro de 2020. Findo o mesmo, e em virtude dos 

efeitos deste decorrentes, foi publicado o Decreto-lei n.º 106/2020 de 23 de dezembro que aprova 

o regime transitório aplicável à prestação de serviços financeiros em Portugal por entidades com 

sede no Reino Unido. Neste contexto, e no sentido de esclarecer os investidores e a indústria 

relativamente ao seu impacto no mercado nacional, a CMVM publicou um conjunto de perguntas 

e respostas sobre o Brexit. 

Orientações em matéria de custos e encargos associados a instrumentos financeiros e à 

prestação de serviços de intermediação financeira 

Em 26 de junho de 2020, a CMVM divulgou uma Circular aos Intermediários Financeiros sobre 

a prestação de informação dos custos e encargos, nos termos do artigo 50.º, n.º 10, al. a) do 

Regulamento Delegado (UE) 2017/565, com o intuito de reiterar a necessidade de cumprimento 

do quadro legal e regulamentar em vigor em matéria de prestação de informações pré-contratuais 

e contratuais sobre os custos e encargos associados a instrumentos financeiros e à prestação 

de atividades e serviços de intermediação financeira. O cumprimento pelos intermediários 

financeiros do dever de informar corretamente os seus clientes sobre o comissionamento e 

custos a suportar pelos investidores nos serviços que contratam junto dos intermediários 

financeiros e instrumentos financeiros em que investem é um tema em que a CMVM foca a sua 

atenção em supervisão. 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/152015941
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/perguntas-e-respostas-brexit.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/perguntas-e-respostas-brexit.aspx
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2.2 Internacionais 

Sustentabilidade e o Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de novembro 

No dia 9 de dezembro de 2019, foi publicado o Regulamento (UE) n.º 2019/2088 (Regulamento 

SFDR), de 27 de novembro de 2019, relativo à divulgação de informações relacionadas com a 

sustentabilidade no setor dos serviços financeiros, aplicado aos intervenientes no mercado 

financeiro e consultores financeiros, assim como aos produtos financeiros, e que foi alterado pelo 

Regulamento da Taxonomia.. 

O SFDR entrou em vigor no dia 29 de dezembro de 2020, com produção de efeitos a partir de 

10 de março de 2021, com a aplicação diferida em algumas matérias para momento posterior. 

Serão ainda emitidas pela Comissão Europeia diversas normas técnicas de regulamentação, 

cujos projetos foram, em 2020, objeto de consulta pública 

A este título, damos nota que a CMVM reforçou a informação que disponibiliza no seu sítio na 

internet sobre Finanças Sustentáveis (disponível em CMVM - Sustentabilidade), com vista a 

disponibilizar de forma estruturada e tempestiva informação relevante que vise contribuir para a 

defesa dos investidores e o desenvolvimento do mercado nacional, atento o número de iniciativas 

nacionais e internacionais e a rápida evolução que se está a verificar no enquadramento legal e 

regulatório nacional e europeu nesta matéria. 

Nesta nova área pode ser encontrada informação sobre as iniciativas promovidas pela CMVM 

para fomentar o debate público – conferências, encontros públicos, consultas públicas -, sobre 

as iniciativas de organizações internacionais nesta matéria, sobre os desenvolvimentos 

legislativos nacionais e europeus que têm impacto na atividade dos nossos supervisionados e 

nos investidores, clarificando as principais alterações e o calendário de entrada em vigor de 

dossiês como: diretiva sobre os direitos dos acionistas; deveres de divulgação de informação 

não financeira; deveres de divulgação de informações pelos índices de referência e no sector 

dos serviços financeiros; taxonomia; e alterações às diretivas dos mercados de instrumentos 

financeiros, de investimentos alternativos e dos organismos de investimento coletivo.  

Capital Markets Recovery 

No dia 24 de julho de 2020, a Comissão Europeia anunciou um pacote de medidas, o Capital 

Markets Recovery Package, no sentido de mitigar os impactos provocados nos mercados de 

capitais pela pandemia de Covid-19 através da implementação de medidas com vista à redução 

de custos para as empresas de investimento, sem, contudo, descurar a tutela do investidor 

conferida pela DMIF. Segundo comunicado do Conselho da EU, caberá ao Parlamento e ao 

Conselho adotar formalmente as medidas propostas, “possivelmente em fevereiro de 2021, após 

a habitual revisão jurídico-linguística do texto”. 

No caso específico da DMIF II, as medidas visam, no essencial, simplificar os requisitos de 

informação específicos a serem remetidas aos investidores (não profissionais, profissionais e 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2088-20200712&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2088-20200712&from=EN
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/joint-esa-consultation-esg-disclosures
https://www.cmvm.pt/pt/SDI/sustentabilidade/Pages/sustentabilidade_home.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1377
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1377
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/12/16/capital-markets-recovery-package-council-confirms-targeted-amendments-to-eu-capital-market-rules/
https://www.consilium.europa.eu/media/47469/st13798-ad01-en20.pdf
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contrapartes elegíveis) no âmbito dos serviços de investimento, sem causar um impacto 

significativo na proteção do investidor, dos quais se destaca como áreas mais importantes no 

âmbito da intermediação financeira: os requisitos do governo de produto para obrigações 

simples, e, ainda nos requisitos do governo de produto, para instrumentos financeiros 

comercializados exclusivamente a contrapartes elegíveis; os requisitos de informação a 

contrapartes elegíveis e investidores profissionais relativos aos custos e outros encargos; os 

relatórios periódicos sobre o serviço prestado pelo intermediário financeiro e a disponibilização 

de informações relativas aos investimentos e ao processo de investimento. 
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3 PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA SUPERVISÃO EM 2020 

O ano de 2020 foi marcado pela emergência, logo no primeiro trimestre, da pandemia de Covid-

19, o que inevitavelmente implicou um desafio significativo e imprevisível à prossecução das 

prioridades e objetivos referentes à supervisão da CMVM. 

A abordagem da CMVM na resposta à pandemia valorizou, particularmente, quatro dimensões: 

a qualidade de informação ao mercado e a defesa dos investidores; o acompanhamento e 

ponderação de riscos operacionais e financeiros de curto e médio prazo; a avaliação cuidada 

das obrigações regulatórias e de reporte face ao contexto pandémico; e a emissão de 

orientações sobre boas práticas, incluindo a adoção de princípios de sustentabilidade de médio 

e longo prazo e o bom governo das sociedades. 

No que à intermediação financeira diz respeito, a CMVM tem procurado acompanhar e apoiar as 

entidades sujeitas à sua supervisão nomeadamente quanto à necessidade de assegurarem a 

capacidade de cumprimento dos deveres legais e regulatórios, de identificarem, reportarem e 

ultrapassarem eventuais constrangimentos operacionais e de mercado, incluindo a 

monitorização dos respetivos planos de continuidade de negócio e a garantia da salvaguarda 

dos direitos dos investidores. 

Neste contexto, e entre outras medidas, a CMVM flexibilizou requisitos de prestação de 

informação não urgente no contexto da crise, onde se inclui por exemplo o reporte de relatórios 

de controlo interno, os reportes a repositórios de transações, e os reportes relativos a 

branqueamento de capitais. Por outro lado, reforçou as obrigações de reporte quanto a 

informação vital à avaliação diária dos impactos e riscos decorrentes da atual situação.   

 

3.1 Supervisão ex-ante 

De forma a garantir uma atuação tempestiva, previsível, disponível e limitada ao necessário, 

para, dessa forma, contribuir para a dinamização e competitividade do mercado, a CMVM 

divulgou dossiês de registo mais completos, com formulários mais desenvolvidos e listagem de 

documentação instrutória obrigatória. Neste contexto, no que respeita a intermediários 

financeiros, procedemos em 2020 à atualização e consequente divulgação de 6 dossiês de 

registo/autorização de novas entidades ou de novas atividades, bem como de outros atos sujeitos 

à autorização da CMVM, à sua oposição ou que sejam de mera comunicação, que se somam 

aos 10 divulgados no final de 2019, cobrindo-se, assim, todos os formulários identificados como 

mais relevantes e frequentes na área de intermediação financeira. 

Saliente-se, ainda, que do ponto de vista das obrigações de comunicação de alterações à CMVM, 

a exemplo do já referido relativamente ao ano anterior, foram identificadas falhas ao nível das 

comunicações prévias dos projetos de aquisição de participações qualificadas e de designação 

de membros de órgãos sociais, nomeadamente no que respeita ao incumprimento da obrigação 
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de comunicação prévia e à instrução deficiente das comunicações em causa. Em concreto, não 

obstante a disponibilização dos modelos de requerimento para instrução de pedidos e 

comunicações, consoante a sua natureza e género de OIC, no Sítio da internet da CMVM, em 

grande número desde o final de 2019, conforme referido acima, verifica-se um elevado número 

de pedidos e comunicações instruídos pelas entidades supervisionadas que (i)  não incluem o 

modelo de requerimento aplicável, e/ou (ii) cujo enquadramento legal subjacente se encontra 

incorreto, o que, em ambos os casos, prejudica a tempestiva reação por parte da CMVM. 

 

3.2 Comercialização/Colocação de Instrumentos Financeiros 

Em linha com a abordagem baseada no risco e com os planos e prioridades de supervisão de 

anos anteriores, a supervisão da atividade de comercialização de instrumentos financeiros juntos 

de investidores não profissionais continuou a ser objeto de atenção dedicada por parte da 

Comissão. Com efeito, apesar das restrições significativas impostas pela pandemia, a supervisão 

presencial adaptou-se no sentido de prosseguir com os objetivos fixados nesta vertente. 

Neste contexto, uma parte do esforço de supervisão foi dedicado precisamente ao governo do 

produto e, em especial, à atividade de colocação e comercialização, passando naturalmente pelo 

dever de adequação. 

A comercialização com recursos a agentes vinculados 

Os agentes vinculados constituem uma importante força de venda e aconselhamento junto dos 

clientes para alguns dos intermediários financeiros nacionais. Da supervisão efetuada no 

decurso de 2020, resultou a necessidade de reforço dos controlos exercidos sobre estes agentes, 

nomeadamente preventivos, o que passa também pelo maior aproveitamento e sofisticação das 

ferramentas de tratamento de dados.   

Monitorização da comercialização de produtos complexos 

Neste contexto, atentas as circunstâncias verificadas, em 2020 a monitorização da 

comercialização de produtos, incluindo a comercialização transfronteiriça de produtos complexos 

foi objeto de atenção reforçada.  

Nessa senda, no que à comercialização de produtos emitidos e comercializados no mercado 

nacional diz respeito, foram efetuadas várias ações de supervisão, incluindo presenciais, 

realizadas a diferentes entidades, tanto no âmbito da colocação em mercado primário, como em 

secundário. De entre as conclusões das referidas ações de supervisão, destaque-se a 

constatação da existência de uma margem para melhoria no que diz respeito à transparência 

com custos e encargos no âmbito da definição do mercado alvo, bem como, do cumprimento do 

dever de informação pré-contratual, por exemplo, com a disponibilização de simuladores e 

cálculo da Taxa Interna de Rentabilidade. Da mesma forma, existe margem de progressão 

relativamente ao próprio dever de conservadoria, no sentido de permitir a reconstituição 
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inequívoca do processo de venda dos instrumentos financeiros, a certeza quanto aos elementos 

fornecidos aos investidores não profissionais e a organização da supervisão. 

A comercialização transfronteiriça de produtos complexos 

Por outro lado, no que diz respeito à comercialização transfronteiriça, foram desenvolvidas 

diversas ações de supervisão tendo por objeto a comercialização, incluindo a transfronteiriça, de 

produtos complexos objeto de medidas de intervenção da CMVM, designadamente contratos 

diferenciais (“contracts for diferences” ou “CFDs”). No que respeita a estes instrumentos 

verificou-se um incremento de comercialização transfronteiriça que deu origem a diversas ações 

de supervisão, nas quais foram formulados um número elevado de pedidos de cooperação junto 

das autoridades de supervisão nacionais dos países sede das entidades comercializadoras em 

causa. Destaca-se 6 entidades do mesmo estado membro cujos investidores apresentaram ao 

longo de 2020 um total de 21 denúncias, 3 reclamações, 37 pedidos de reclamação junto da 

CMVM. 

Em paralelo e em articulação com o departamento competente de apoio ao investidor, procurou-

se incrementar o nível de alerta e informação prestado aos investidores nacionais sobre estes 

produtos. Na verdade, o número de reclamações contra este tipo de entidades e produtos 

aumentou em 2020 face a anos anteriores. 

Aprofundamento nacional adicional da ação se supervisão europeia comum de 2019 

Ainda neste contexto, na sequência da ação de supervisão conjunta e concertada em sede de 

appropriateness, promovida pela ESMA, a CMVM realizou uma ação de supervisão de 

seguimento da mesma, na qual teve oportunidade de desenvolver e aprofundar, numa 

abordagem baseada no risco, a supervisão realizada em 2019 tendo por objeto os intermediários 

financeiros que, numa perspetiva quantitativa e qualitativa, apresentavam maior risco para o 

mercado nacional. A CMVM irá emitir uma Circular identificando situações detetadas que 

deverão ser evitadas pelos intermediários financeiros, assim como aspetos a ter em conta na 

avaliação do caráter adequado das operações, tendo em conta os conhecimentos e experiência 

do investidor. 

Ação de supervisão europeia comum de 2020 

Concomitantemente a CMVM participou na ação de supervisão comum e concertada, pela 

ESMA, em sede de suitability, o que, de algum modo, veio conferir à supervisão uma perspetiva 

mais completa e integrada das políticas e procedimentos subjacentes às práticas de 

comercialização mantidas pelas entidades que, com base numa abordagem de supervisão 

baseada no risco, apresentavam um maior risco para o mercado nacional. 

A realização destas ações de supervisão veio permitir concluir que as entidades a atuar no 

mercado nacional devem procurar recolher de forma mais ativa e frequente informação dos 

investidores, por forma a terem dos mesmos um conhecimento (“know-your-customer”) mais 

profundo e adequado. Com efeito, para além do potencial de melhorias suscetíveis de serem 
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introduzidas aos algoritmos utilizados, verificou-se que um número relevante de intermediários 

financeiros apresenta insuficiências nos processos utilizados para avaliar o nível de 

compreensão dos seus clientes sobre as principais características e riscos relacionados com os 

tipos de produtos oferecidos. Estas insuficiências estão associadas ao facto de ainda recorrerem, 

nos seus questionários de conhecimento de clientes, a questões de auto-avaliação ou a 

processos avaliativos pouco integrados com a demais informação disponível sobre os clientes 

em causa. Por outro lado, nem sempre demonstraram uma adequação de políticas e 

procedimentos no sentido de assegurar que avaliam a existência de instrumentos equivalentes 

que correspondam ao perfil do cliente (tendo em conta os custos e complexidade), ou para avaliar 

os custos e benefícios de uma mudança de investimentos. Os relatórios de “suitability” nem 

sempre demonstram adequadamente como a recomendação é adequada ao cliente e nem 

sempre estão devidamente registados com indicação do momento do aconselhamento. 

  

3.3 Supervisão nas circunstâncias extraordinárias resultantes da pandemia 

As referidas circunstâncias pandémicas, decorrentes da emergência de saúde pública 

internacional declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, e a 

classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença por novo coronavírus (Covid-19) como 

uma pandemia, e da declaração, em Portugal, do estado de emergência, no dia 18 de março de 

2020, colocaram às entidades desafios renovados em matéria de resiliência e continuidade 

operacional, de continuidade de negócios. 

Neste contexto, tendo por base uma abordagem de supervisão baseada no risco, as novas 

circunstâncias vieram incrementar os riscos e desafios colocados à resiliência operacional das 

entidades e à sua capacidade de resposta e conformação dos seus planos aos riscos 

emergentes.  

Neste contexto, ao nível do plano de continuidade de negócios, em adição às supervisões 

realizadas, foi incrementado o nível de contacto e articulação com os demais supervisores 

financeiros ao nível do CNSF. 

Concomitantemente, atenta a emergência do risco de cibersegurança, sustentado no 

crescimento exponencial de recurso ao trabalho remoto e ao uso de canais digitais, e em adição 

à iniciativa de comunicação com o mercado que nesta sede foi promovida pela Comissão, foi 

reforçada a monitorização deste risco, tendo sido realizadas ações de supervisão sobre 

circunstâncias e entidades concretas, que demonstraram indiciar um maior risco ao nível da 

cibersegurança. A este respeito importa, igualmente, relevar a colaboração mantida, e 

intensificada, com o CNCS, que permitiu uma abordagem articulada e colaborativa perante as 

circunstâncias colocadas pela pandemia. 
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3.4 Função de Compliance e Relatório de Controlo Interno 

Em linha com o anteriormente comunicado, a CMVM continuou a devotar uma atenção particular 

a esta área, no sentido de induzir o seu robustecimento e o aumento da sua eficácia. 

Neste contexto, quanto à função de verificação do cumprimento, a CMVM manteve, durante o 

ano de 2020, reuniões com os responsáveis pela referida função, sempre que se verificou 

mudança  dos mesmos (i.e., início ou cessação de funções), privilegiando ainda a comunicação 

e articulação com os mesmos aquando da existência de circunstâncias objeto de atenção da 

supervisão. A realização destas reuniões está alinhada com as Orientações da ESMA. 

As referidas reuniões visaram manter o conhecimento da Comissão sobre os termos e condições 

do efetivo exercício do cargo, incluindo respetiva experiência profissional, atuação com 

independência e cumprimento das responsabilidades. 

Por outro lado, enquanto responsável pelo sistema de controlo de cumprimento das entidades, 

foi dada especial atenção aos processos de seleção e designação de novos responsáveis, à 

estabilidade e condições disponibilizadas para o exercício capacitado e independente da função, 

sendo especialmente considerados os planos e abordagem à função apresentados pelos 

próprios responsáveis do sistema de controlo de cumprimento e, bem assim, pelas entidades. 

 

3.5 Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo 

Tendo presente as ações de supervisão desencadeadas em matéria de prevenção BCFT 

(PBCFT), verificaram-se deficiências no que respeita ao cumprimento do dever de identificação 

e diligência e do dever de exame, em especial no que respeita à apresentação de evidência das 

análises efetuadas nesse domínio (documentação), bem como ao dever de registo e de 

conservação da informação legalmente exigida.  

No que respeita ao reporte de informação nos termos do Anexo I do Regulamento da CMVM n.º 

2/2020, é de referir o esforço de esclarecimento e harmonização de entendimento quanto ao 

conteúdo da informação a reportar, mediante a publicação de perguntas e respostas mais 

frequentes, que serão atualizadas sempre que justificado em função da completude de análise 

por parte da CMVM da informação reportada, bem como em função do surgimento de novas 

dúvidas por parte das entidades supervisionadas. 

Durante o ano de 2020 foi ainda desenvolvido o modelo de risco em matéria de PBCFT, o qual 

se encontra em calibração de ponderadores em face do reporte recente de informação previsto 

no Regulamento da CMVM. 

Por fim, é importante referir que se procurou auscultar as entidades supervisionadas, numa 

atitude de proximidade com o mercado, com vista à identificação das principais dificuldades 

sentidas na implementação do regime em matéria de PBCFT. 


