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1. BALANÇO DE 2020 
 

I. 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 de sociedades emitentes (“Emitentes”), 

comunicados ao mercado a 11 de fevereiro de 2020. 

Algumas das iniciativas projetadas tiveram de ser reconfiguradas à luz das limitações que 

passaram a vigorar, e outras (re)calendarizadas, tendo em simultâneo sido necessário 

implementar, de imediato, mecanismos de acompanhamento e monitorização de situações 

potencialmente críticas. 

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. 

Assim, no que aos Emitentes diz respeito, e em articulação com as demais autoridades de 

supervisão do mercado de capitais europeias – ou atuando tendo em vista a resolução de 

dificuldades especificamente nacionais –, foi possível endereçar cirurgicamente um conjunto de 

aspetos, procurando atuar no estritamente necessário para garantir a continuidade da normalidade 

possível, entre os quais se destacam1: 

• Recomendações no âmbito da realização de Assembleias Gerais (20.03.2020) 

• Comunicado da ESMA com as ações para mitigar o impacto da Covid-19 nos 

mercados financeiros da EU relativas aos prazos de reporte de informação financeira 

da Diretiva da Transparência (27.03.2020) 

• CMVM recomenda aos emitentes de valores mobiliários a adoção de princípios de 

sustentabilidade e transparência na informação ao mercado, e nas políticas de 

dividendos e de gestão de crise (14.04.2020) 

 

II. Não obstante os necessários ajustamentos, os objetivos definidos revelaram-se resilientes e 

apropriados às necessidades do mercado, mesmo em situação de maior stress, tendo até ganho, 

em certos casos, maior acuidade e sentido de urgência. Nessa medida, as prioridades para 2020 

 
1 A resposta da CMVM à Covid-19 pode ser encontrada em CMVM - Informação sobre medidas no âmbito da Covid-19. 

As orientações e decisões da CMVM para os Emitentes que devem ainda ser tomadas em particular consideração incluem, 
entre outros aspetos, requisitos de qualidade de informação, a ponderação de critérios de médio e longo prazo na adoção 
de decisões com impacto na conservação de uma estrutura de financiamento sólida e resiliente – onde se incluem, por 
exemplo, as propostas de distribuição de dividendos e recompra de ações –, a explicitação por cada entidade de como 
está a assegurar a sua resiliência operacional no médio prazo, bem como recomendações quanto à realização das 
assembleias gerais à distância. 

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Recomendacoes/Pages/rec_ag_2020.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/esma31-67-742_public_statement_on_publication_deadlines_under_the_td.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/esma31-67-742_public_statement_on_publication_deadlines_under_the_td.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/esma31-67-742_public_statement_on_publication_deadlines_under_the_td.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20200414c.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20200414c.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20200414c.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/covid_19.aspx
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assumidas no início desse ano de 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 converteram-

se em mecanismos de reação aos impactos incorridos e perspetivados da Covid-19. 

Em conformidade, foi possível 1) prosseguir o reforço da supervisão das práticas de governo dos 

Emitentes (mecanismos de fiscalização interna), 2) reforçar a qualidade da informação divulgada 

ao mercado (financeira e não financeira), 3) implementar tempos céleres de reação no contexto 

de análise de prospetos e adendas, e 4) apoiar na prestação de informação não financeira 

(orientações sobre o reporte de informação relativa a fatores ESG). 

 

III. A CMVM apresentou ao Governo uma proposta de Anteprojeto de revisão do Código dos 
Valores Mobiliários (“Cód.VM”), em dezembro de 2019, cuja aprovação ainda não foi possível, 

aguardando-se desenvolvimentos do processo legislativo. Quando implementadas, as alterações 

propostas pela CMVM materializarão um esforço relevante de simplificação regulatória e 

permitirão um conjunto de iniciativas que tinham este objetivo como precedência. Assim sucederá 

relativamente à elaboração de um Manual do Emitente (regras e entendimentos aplicáveis ao 

acesso, permanência e saída de mercado), mas também no que respeita à aprovação e alteração 

de regulamentos da CMVM, necessários para operacionalizar algumas das alterações propostas 

e para plena concretização da eliminação e/ou simplificação de alguns deveres ainda existentes 

aplicáveis aos Emitentes. 

 

IV. O Balcão Único Eletrónico (“BUE”) é a ferramenta prevista para otimizar o contacto dos 

Emitentes com a CMVM, visando facilitar e concentrar num único formato todas as interações 

(cumprimento de deveres de reporte, de divulgação de informação e apresentação de pedidos), 

proporcionando ainda um acesso mais eficiente e completo à informação relativa aos processos 

por parte dos Emitentes.  

A implementação desta ferramenta, em conjunto com um exercício de simplificação e eliminação 

de deveres de reporte, já realizado e a implementar após a entrada em vigor das alterações ao 

Cód.VM, permitirá reduzir: 

i) 24 deveres de reporte simplificados (38% do total de deveres de reporte) que transitarão 

para o BUE, através de formulário específico para o seu reporte); 

ii) 7 duplos deveres (11%) de reporte à CMVM e divulgação no SDI, substituindo-os por 

uma submissão única via BUE, que permitirá o cumprimento simultâneo dos dois 

referidos deveres; 

iii) 32 deveres de reporte (51%), mediante eliminação e/ou clarificação (a concretizar por 

ocasião da revisão do Cód.VM e/ou de regulamentos da CMVM). 
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Devido a constrangimentos orçamentais de financiamento, não foi ainda possível implementar 

esta ferramenta, a qual se espera que possa entrar em funcionamento em 2022, atenta a sua 

evidente utilidade para a CMVM e entidades supervisionadas.  

 

V. A CMVM assumiu o compromisso de rever o seu Regulamento n.º 4/20132, em particular no 

que respeita ao anexo que estabelece o modelo de relatório de governo societário. Todavia, 

considerando que se perspetivava a revisão do código de governo societário do IPCG, a qual veio 

a ocorrer em 2020, pretende-se em 2021 retomar este compromisso, tomando em consideração 

a mencionada revisão do Código. Pretende-se, assim, 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. OBJETIVOS E PRIORIDADES PARA 2021 
 

I. O foco e objetivos da supervisão dos Emitentes para 2021 encontram-se subordinados às 

prioridades gerais da CMVM, objeto de divulgação pública anual3: 

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

 

II. Nesse sentido, pretende-se aprofundar o equilíbrio entre uma supervisão exigente e rigorosa, 

suscetível de induzir confiança nos investidores e credibilidade no mercado nacional, com a 

competitividade do mercado, permitindo aos Emitentes que nele encontrem práticas alinhadas 

com os melhores padrões internacionais de referência. Em consequência, continuar-se-á a apoiar 

o mercado na acomodação da resposta às novas responsabilidades e tendências, como as 

finanças sustentáveis. 

 

 
2 Disponível em https://cam.cgov.pt/pt/noticia/1339-notificacao-da-cmvm-sobre-novas-regras-e-procedimentos-para-2019-
em-materia-corporate-governance  
3 Prioridades de 2021 disponíveis em CMVM - Prioridades da CMVM para 2021. 

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/Comunicados/Comunicados/Pages/20210115a.aspx


 
 

Página 6 de 19 
 

 

 

3. NOVIDADES E ATUALIZAÇÕES REGULATÓRIAS 
 

3.1 Nacionais 
 

3.1.1 Transposição da Diretiva dos Direitos dos Acionistas II  

I. (geral) A Lei n.º 50/2020, de 25 de agosto transpôs para a ordem jurídica nacional a Diretiva 

(UE) n.º 2017/828, relativa a direitos dos acionistas de sociedades cotadas no que concerne ao 

seu envolvimento a longo prazo. 

II. (política de remunerações) Em consequência, foi revogada a Lei n.º 28/2009, de 19 de junho, que 

anteriormente regulava o dever de apresentação de uma política de remuneração e introduzidas 

no Cód.VM regras relativas i) à aprovação da política de remuneração dos membros dos órgãos 

de administração e de fiscalização dos Emitentes de ações admitidas à negociação em mercado 

regulamentado e ii) ao relatório sobre remunerações. Neste âmbito, foram aditados ao Cód.VM os 

artigos 26.º-A a 26.º-F e 245.º-C. 

Os membros dos órgãos de administração e fiscalização das sociedades cotadas devem ser 

remunerados de acordo com uma política de remuneração, a qual deve ser submetida à aprovação 

da assembleia geral com uma periodicidade mínima de quatro anos [deixando de exigir-se a 

aprovação anual da mesma], e sempre que ocorra uma alteração relevante à política (artigos 26.º-

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

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

incerteza

Aperfeiçoar e implementar o modelo de supervisão de governo 
societário

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

análise e prevenção de riscos

Simplificação regulatória e promoção 
do desenvolvimento do mercado

Cooperação e melhoria do serviço 
prestado aos investidores e ao 

mercado

Implementar o plano de supervisão de informação não financeira

Participar e contribuir para a implementação das recomendações do 
Estudo da OCDE para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais em 

Portugal

Tempos céleres de reação no contexto de análise de prospetos 
incluindo quando respeitem a instrumentos financeiros relacionados 

com sustentáveis e operações de titularização

Criar um ponto de acesso a informação relevante para os emitentes & 
um Manual do Emitente

Reforçar a qualidade da informação financeira divulgada ao mercado, 
alinhando-a com as prioridades de supervisão definidas ao nível da 

ESMA (convergência de supervisão)

OBJETIVOS DA 
CMVM PRIORIDADES DA CMVM ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS EMITENTES

novo 
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A e B do Cód.VM). O conteúdo da política de remunerações é agora regulado pelo artigo 26.º-C 

do Cód. VM. Sendo estas disposições aplicáveis aos exercícios iniciados após a sua entrada em 

vigor (26 de agosto de 2020), devem os Emitentes de ações admitidas à negociação em mercado 

regulamentado assegurar o seu cumprimento até ao final dos mesmos.  

Anualmente, devem ainda os Emitentes de ações admitidas à negociação em mercado 

regulamentado elaborar um relatório sobre as remunerações atribuídas ou devidas durante o 

último exercício a cada membro dos órgãos de administração e de fiscalização, o qual deve ser 

submetido à apreciação dos acionistas na assembleia geral anual seguinte ao exercício a que diz 

respeito (artigo 245.º-C do Cód. VM).  

Uma vez que este relatório será emitido em conformidade com a política de remunerações a ser 

aprovada após a entrada em vigor da Lei n.º 50/2020, o entendimento da CMVM é de que o 

relatório sobre remunerações apenas carece de ser divulgado e submetido à apreciação dos 

acionistas, pela primeira vez, na assembleia geral anual subsequente ao exercício em que seja 

aprovada a nova política de remunerações, ou seja, a partir de 2022.  

 

 
 

Contudo, é recomendável que os Emitentes que estejam em condições de o fazer elaborem e 

divulguem, desde já, um relatório cujo conteúdo se aproxime, tanto quanto possível, do exigido no 

artigo 245.º-C do Cód.VM, desta forma preparando-se para a exigibilidade de cumprimento do 

dever, em 2022, e sobretudo permitindo antecipar e desde já disponibilizar ao mercado informação 

sobre esta matéria.  

III. (identificação e direitos dos acionistas) A Lei n.º 50/2020 introduz nos artigos 29.º-B a 29.º-E do 

Cód.VM regras relativas (a) ao acesso pelos Emitentes a informação sobre a identidade dos seus 

acionistas, (b) à transmissão de informação entre Emitentes, intermediários financeiros e 

acionistas, relativa ao exercício de direitos inerentes às ações, (c) à facilitação do exercício dos 

direitos dos acionistas, nomeadamente o de participar e votar em assembleias gerais, e (d) à 

transparência e proporcionalidade dos custos pela prestação dos serviços previstos nestes 

preceitos pelos intermediários financeiros.  

IV. (transações com partes relacionadas) Os artigos 249.º-A a 249.º- D do Cód.VM vieram introduzir o 

regime de transações com partes relacionadas, com objetivo de incrementar a transparência e 

controlo interno daquelas transações. 

Emitentes cujo exercício teve início a 1 de janeiro de 2021 e que tenham submetido a política de remuneração à aprovação da 

assembleia geral até 31 de dezembro de 2021, deverão submeter o relatório sobre remunerações a apreciação dos acionistas 

na assembleia geral anual de 2022. 

 

Emitentes cujo exercício económico teve início a 1 de janeiro de 2021 deverão submeter a política de remuneração à aprovação 
da assembleia geral até 31 de dezembro de 2021. 
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Nesse sentido, o regime prevê, nomeadamente:  

(a) a instituição de procedimentos internos de verificação e aprovação de transações com 

partes relacionadas, com intervenção dos órgãos de administração e fiscalização, e  

(b) a divulgação pública de transações com partes relacionadas cujo valor seja igual ou superior 

a 2,5% do ativo da sociedade (exceto se realizadas no âmbito da sua atividade corrente e em 

condições de mercado, tal como definidas em procedimento interno da sociedade). 

 

3.1.2 Recomendações da OCDE para o mercado de capitais português 

A OCDE divulgou em 2020 o seu relatório “OECD Capital Market Review of Portugal 2020: 

Mobilising Portuguese Capital Markets for Investment and Growth”4, apresentado publicamente no 

dia 2 de outubro de 2020. Este relatório resultou de uma proposta apresentada pela CMVM à 

Direção-Geral do Apoio às Reformas Estruturais (DG REFORM) da Comissão Europeia para 

proceder a uma avaliação exaustiva do mercado de capitais em Portugal, tendo a OCDE sido a 

entidade designada para a execução do projeto. O relatório contém, para além da identificação de 

obstáculos a um funcionamento mais dinâmico do mercado de capitais português, recomendações 

específicas que pretendem resolver ou minimizar esses obstáculos.  

Este relatório foi precedido da divulgação de dois relatórios de diagnóstico sobre o mercado 

português – um dedicado às saídas de mercado (“Understanding Delistings from the Portuguese 

Stock Market”)5 e outro aos obstáculos à entrada no mercado de capitais português (“Improving 

access to capital for Portuguese companies: A survey of unlisted companies")6. Ambos os 

relatórios contêm dados e informação muito relevantes para o conhecimento do mercado de 

capitais português. 

Na sequência da apresentação do relatório da OCDE, o Governo português anunciou a criação de 

uma Task Force para a dinamização do mercado de capitais português, cuja missão compreende 

a apresentação de propostas (legislativas e outras) ao Governo. A CMVM integra essa Task Force, 

a qual reúne entidades relevantes do mercado de capitais nacional.  

Não sendo ainda possível, a esta data, antecipar as propostas a ser apresentadas, bem como o 

seu impacto, é de assinalar a importância e qualidade dos relatórios divulgados pela OCDE e das 

recomendações emitidas, as quais apontam para a urgente necessidade de atuação no nosso 

mercado a vários níveis. Convidamos todos, por isso, à leitura destes relatórios e ao envio de 

 
4 Disponível aqui.  
5 Disponível aqui.  
6 Disponível aqui. 

atualização 

http://www.oecd.org/corporate/ca/OECD-Capital-Market-Review-Portugal-2020.pdf
http://www.oecd.org/corporate/ca/Understanding-Delistings-from-the-Portuguese-Stock-Market.pdf
http://www.oecd.org/corporate/ca/Improving-Access-to-Capital-for-Portuguese-Companies.pdf
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contributos para a presente reflexão, tendo em vista o objetivo de desenvolvimento do mercado 

de capitais nacional.  

 

3.1.3 Representante comum dos obrigacionistas com sede no Reino Unido  

I. O Decreto-Lei n.º 106/2020, veio aprovar o regime transitório aplicável à prestação de serviços 

financeiros por entidades com sede no Reino Unido.  

II. Nos termos do artigo 7.º deste Decreto-Lei, as entidades autorizadas a prestar serviços de 

representação de investidores no Reino Unido poderão continuar a exercer a atividade de 

representante comum de obrigacionistas em Portugal, até à maturidade da emissão ou do 

programa de emissão, desde que: em causa esteja uma emissão ou programa de emissão que 

tenha um prazo definido (por exemplo, nos termos do art. 9.º, n.º 2 do Decreto-lei n.º 59/2006, de 

20 de março [“Regime das Obrigações Hipotecárias”]) a 1 de janeiro de 2021 e a designação tenha 

ocorrido antes do termo do período de transição previsto no acordo de saída do Reino Unido da 

União Europeia. 

III. Este regime transitório é aplicável aos representantes comuns que tenham sido nomeados nos 

termos dos artigos 357.º do Código das Sociedades Comerciais, 65.º do Decreto-Lei n.º 453/99, 

de 5 de novembro (“Regime da Titularização de Créditos”) ou, 14.º do Regime das Obrigações 

Hipotecárias. 

 

3.2  Internacionais 
 
3.2.1 ESEF | Formato Eletrónico Único Europeu 

I. A Diretiva da Transparência (2013/50/EU) exige aos Emitentes com valores mobiliários admitidos 

à negociação em mercado regulamentado sujeitos ao dever de divulgação de demonstrações 

financeiras consolidadas que preparem os seus relatórios financeiros anuais num formato 

eletrónico único de comunicação de informação (ESEF). Os requisitos de preparação e divulgação 

de relatórios e contas anuais em formato ESEF foram definidos em 18 de junho de 2019 através 

do Regulamento Delegado (UE) 2018/815, aplicável a partir de 31 de dezembro de 2020, ou seja, 

para os relatórios e contas divulgados a partir dessa data.  

II. Considerando o atual panorama de crise provocada pela pandemia Covid-19, o Parlamento 

Europeu e o Conselho acordaram a possibilidade de adiamento por um ano da entrada em vigor 

do ESEF (ou seja, para 31 de dezembro de 2021). A publicação em Jornal Oficial da União 

Europeia desta alteração à Diretiva da Transparência encontra-se prevista para o final de março, 

atualização 

novo 
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e os Estados-Membros que pretendam proceder ao adiamento da entrada em vigor dos requisitos 

do ESEF deverão notificar a Comissão Europeia, na sequência da publicação da Diretiva da 

Transparência revista (ou seja, após final de março), justificando devidamente as razões para a 

adoção desta medida.  

III. Como tal, Portugal considerou que o adiamento, por um ano, é a única opção que permite aos 

emitentes, perante a significativa pressão decorrente do contexto pandémico, suficiente 

flexibilidade e alívio para poderem prosseguir o processo de transição para o novo formato. 

Atendendo ao exposto, a decisão de adiamento da obrigatoriedade de reporte do relatório 

financeiro anual em formato ESEF foi já comunicada à Comissão Europeia. 

 

4. SUPERVISÃO 
 

4.1. OPERAÇÕES E PROSPETOS  
 
Balanço 2020 
 
I. Em 2020 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 e no contexto do qual a CMVM assumiu o compromisso 

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. 

II. Nos últimos 2 anos a redução dos prazos médios 

de reação superou o compromisso assumido, 

apesar do aumento do número de operações e do 

contexto pandémico vivido desde o ano de 2020. 

III. Em especial, verifica-se a consolidação dos 

seguintes indicadores médios: 

 Reação à 1.ª versão de prospetos e adendas: 

média de 5,6 dias úteis (que compara com 6 e 

4 dias úteis em 2018 e 2019, respetivamente); 

 Reação às versões subsequentes de prospetos e adendas: média de 2,4 dias úteis. 

 

 

 
Prazos médios (dias úteis) de 
reação a todas as versões de 

prospetos e adendas 
 

  2018 2019 2020 
Ofertas 

Públicas de 
Distribuição 

3,9 2,1 2,6 

Prospetos 
base 1,5 2,3 3,9 

Admissões 6,4 1,8 3,2 
Adendas 1,9 1,1 2,5 

Total 3,425 1,825 3,05 
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IV. A prática da CMVM encontra-se assim alinhada com as melhores práticas das congéneres 

europeias, sem prejuízo de um compromisso contínuo com a melhoria dos prazos de reação e 

aprovação. A CMVM continua a manifestar disponibilidade para acompanhar, desde a sua 

preparação, o lançamento de ofertas e aprovação de prospetos, consensualizando os exigentes 

calendários apresentados e criando assim todas as condições para que um acesso célere ao 

mercado de capitais pelos Emitentes, aspeto que deverá ser adequadamente considerado em 

particular pelos Emitentes nacionais cujos prospetos e programas de emissão estejam hoje 

alocadas a outros mercados.  

V. Merece ainda destaque, em 2020, a aprovação dos primeiros prospetos simplificados para 

emissões secundárias (art. 14.º do Reg. dos Prospetos), bem como o reforço do compromisso de 

aceitação da língua inglesa em prospetos de ofertas públicas de Emitentes nacionais a aprovar 

pela CMVM, com isso facilitando a sua utilização nos mercados internacionais e junto de 

investidores estrangeiros. 

Perspetiva-se, para breve (possivelmente em fevereiro de 20217), a aprovação de um novo pacote 

legislativo europeu, que, entre outros aspetos, inclui um novo formato de prospeto reduzido, para 

permitir um acesso mais rápido e fácil aos mercados de capitais, no contexto da necessária 

recuperação económica nos próximos anos – “Prospeto UE Recuperação”. 

Características do Prospeto UE Recuperação 
 

Prospeto mais simples 
 

Destinatários 
 Prazo para aprovação 

mais curto 
 

Período de aplicação limitado 
       

O prospeto UE 
Recuperação não deverá 
ultrapassar as 30 
páginas e o seu conteúdo 
mínimo será fixado num 
anexo ao Regulamento, 
podendo os Emitentes 
decidir a ordem pela qual 
a informação é prestada. 

 Os Emitentes ou oferentes de ações 
admitidas à negociação em mercado 
regulamentado ou em “Mercado PME 
em crescimento”, – se tiver sido 
elaborado prospeto para a oferta 
dessas ações – de forma contínua, 
pelo menos durante os últimos 18 
meses, podem utilizar o prospeto 
para ofertas públicas de distribuição 
ou admissões à negociação destas ou 
de outras ações que com elas sejam 
fungíveis. 

 O prazo para a 
aprovação deste 
prospeto é reduzido 
de 10 para 7 dias úteis. 

 Este regime aplicar-se-á até 31 de dezembro de 
2022 (uma vez que o seu objetivo primordial é 
permitir que os Emitentes obtenham os capitais 
próprios necessários para enfrentar a crise da 
Covid-19). 

 

VI. A partir de setembro de 2019, a análise de pedidos de atribuição pela CMVM de código 

alfanumérico a operações de titularização de créditos foi concentrada no Departamento de 

Emitentes. Assim, todas as matérias respeitantes à atribuição daquele código – a que acresce, 

quando aplicável, a análise de prospetos respeitantes a ofertas ou admissões de obrigações 

titularizadas – são hoje responsabilidade do Departamento de Emitentes, procurando-se, através 

 
7 De acordo com o comunicado do Conselho da União Europeia disponível em: Pacote de recuperação dos mercados de 
capitais: Conselho confirma alterações específicas às regras da UE aplicáveis aos mercados de capitais - Consilium 
(europa.eu).  

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/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/pt/press/press-releases/2020/12/16/capital-markets-recovery-package-council-confirms-targeted-amendments-to-eu-capital-market-rules/
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desta reorganização, aumentar a eficiência e evitar a duplicação de contactos com áreas distintas 

da CMVM.  

VII. Nesta senda, assume-se agora o compromisso de aplicar às operações de titularização os 

mesmos objetivos de tempestividade e eficiência aplicável a prospetos e adendas (máximo de 7 

dias úteis após a primeira submissão da documentação e 5 dias úteis em versões subsequentes). 

VIII. Em paralelo, serão revistos os procedimentos aplicáveis à análise de operações de 

titularização, bem como a respetiva regulamentação nacional aplicável, processo em que serão 

envolvidos todos os stakeholders interessados.  

IX. De destacar que, em 2020, foram aprovadas as primeiras operações de titularização STS 

(Simple, Transparent and Standardised)8 em Portugal, bem como a primeira operação de 

titularização verde, com prospeto aprovado pela CMVM e com admissão no mercado nacional.   

 
4.2. Informação financeira 

 

I. A CMVM deu sequência, em 2020, à implementação do plano plurianual de supervisão definido 

em 2017 e 2018, com base em critérios de risco, rotação e aleatoriedade, que assegura a cobertura 

de todos os Emitentes do mercado nacional num determinado período. 

 

 
8 Realizadas ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 
2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, 
transparente e padronizada e do Decreto-Lei nº 453/99, de 5 de novembro, que estabelece o regime da titularização de 
créditos e regula a constituição e a atividade dos fundos de titularização de créditos, das respetivas sociedades gestoras 
e das sociedades de titularização de créditos. 

 

Objetivos 2021 

• Compromisso com reação rápida e eficiente aos projetos de prospetos e adendas e operações de titularização, 

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, continuando a dotá-los, em acréscimo, da profundidade da revisão efetuada pela CMVM e da 

proximidade e flexibilidade no contexto dos processos de aprovação; 

• Rever os procedimentos aplicáveis no contexto de operações de titularização, incluindo a divulgação de um 

dossier de registo contendo a informação mínima que deverá ser submetida à CMVM por ocasião do pedido de 

concessão do código alfanumérico, bem como a revisão da regulamentação aplicável. 
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II. 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 

74 determinações e 70 recomendações nas seguintes áreas: 

  

 

III. Para além da adequação das divulgações, as ações de supervisão incidiram também 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 (European Enforcement Coordination Sessions, ao nível da 

ESMA). A abordagem de supervisão visa fomentar a qualidade e rigor da informação financeira 

divulgada pelos Emitentes, promovendo a sua transparência e comparabilidade. As determinações 

para correção de erros materiais incidiram, sobretudo, nas áreas de goodwill e de ativos 

intangíveis. 

 

IV. Foram adotadas medidas, já em implementação, com vista à simplificação de procedimentos e 

à promoção da tempestividade dos processos de supervisão, nomeadamente ao nível da (i) 

redefinição de áreas de aprofundamento inicial; (ii) redefinição da comunicação com os 

representantes do Emitente; e (iii) identificação de meios mais expeditos de recolha de informação 

e obtenção de esclarecimentos. 

 

V. No contexto pandémico, a CMVM implementou um exercício de monitorização preventiva junto 

de alguns Emitentes cuja situação específica ou setor de atividade denotavam particular exposição 

aos efeitos da pandemia. Esta iniciativa visou acompanhar a evolução do risco dos Emitentes, 

antecipar a perspetiva de concretização eventual de cenários mais adversos e definir 

adequadamente um modo de atuação com vista a garantir a tempestividade e qualidade da 

informação a divulgar aos investidores e ao mercado.   
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Adicionalmente, foi publicado um comunicado onde a CMVM recomendou a divulgação atempada 

dos impactos da Covid-19 na atividade dos Emitentes9, bem como guidance emitido pela ESMA 

em coordenação com os enforcers nacionais sobre a) as implicações contabilísticas da Covid-19 

no cálculo das perdas de crédito esperadas de acordo com a IFRS 9; b) a aplicação das guidelines 

das APMs no contexto da Covid-19; c) implicações da pandemia nos relatórios financeiros 

semestrais; e d) tratamento de alterações nos contratos de locação financeira. 

 

VI. Alerta-se ainda os Emitentes para as prioridades de enforcement de informação financeira, 

definidas pela ESMA em conjunto com as autoridades nacionais competentes10 para as 

demonstrações financeiras do exercício de 2020. 

 

Prioridades Europeias de enforcement de informação financeira 

 

Norma 
 

Áreas chave 
       

IAS 1 - Apresentação de Demonstrações Financeiras  Foco na continuidade, julgamentos significativos e incerteza nas 
estimativas e apresentação de itens relacionados com a COVID 19 
nas demonstrações financeiras 

IAS 36 - Imparidade de Ativos  A deterioração das perspetivas económicas de vários setores irá 
impactar os cash flows esperados futuros e, logo, o valor 
recuperável de goodwill, ativos intangíveis e ativos tangíveis 

IFRS 9 - Instrumentos Financeiros e  
IFRS 7 - Instrumentos Financeiros: Divulgações 

 Foco nos riscos decorrentes de instrumentos financeiros, 
sobretudo no risco de liquidez, e na aplicação da IFRS 9 pelas 
instituições de crédito na mensuração de perdas de crédito 
esperadas 

IFRS 16 - Leasings  Primeiro ano de aplicação da norma 

 
4.3. GOVERNANCE 

 
Balanço 2020 

I. Decorrido o segundo ano de aplicação do Protocolo celebrado entre a CMVM e o Instituto 

Português de Corporate Governance (IPCG),11 apresenta-se completa a transição para o modelo 

de autorregulação do regime recomendatório do governo das sociedades.   

 

II. Em resultado, a CMVM deixou de aferir o grau de adesão às recomendações de governo 

societário, constantes do Código de Governo das Sociedades do IPCG de 2018, concentrando-se 

na supervisão dos deveres legais indelegáveis, entre eles (i) a garantia de qualidade da informação 

cuja prestação pelos Emitentes é obrigatória (por lei e/ou por regulamento), (ii) a garantia de 

 
9 Podem ser consultadas CMVM - Decisões e recomendações da CMVM no âmbito da Covid-19 
10 As mesmas podem ser consultadas em  20110000 (cmvm.pt) 
11 O Protocolo celebrado entre a CMVM e o IPCG encontra-se disponível aqui. 

https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/esma32-63-1041_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2020.pdf
https://cgov.pt/images/ficheiros/2018/protocolo-cmvm-ipcg.pdf
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cumprimento da regra legal comply or explain, e, ainda, (iii) a garantia de que os Emitentes seguem 

um código de governo das sociedades em vigor. 

 

III. O grau de adesão às recomendações que integram o Código de Governo das Sociedades do 

IPCG de 2018 foi objeto de Relatório Anual de Monitorização, relativo ao exercício de 2019, 

divulgado em 18 de novembro de 2020 pelo IPCG12. 

Em 2020 foi revisto o Código de Governo das Sociedades do IPCG, o que deverá ser tido em 

consideração na preparação dos Relatórios de Governo das Sociedades13. 

 

IV. Do acompanhamento do conteúdo dos relatórios, foi possível verificar que: 

 alguns Emitentes adotam ainda as recomendações integrantes do já revogado Código de 

Governo das Sociedades da CMVM de 2013, pelo que se reitera a indicação de que 

deverá ser seguido um código de governo das sociedades em vigor, como sucede com a 

versão mais recente do Código de Governo das Sociedades do IPCG; 

 em alguns casos, os Emitentes alteraram o Modelo de Relatório14, bem como os títulos 

dos pontos que compõem a Parte I (1 a 92), o que dificulta significativamente a perceção 

pelos investidores da supressão ou alteração da informação exigida (em particular 

dificultando a compreensão quanto à incompletude da informação prestada). Salienta-se 

que não devem ser introduzidas alterações ao Modelo de Relatório, devendo ser seguida 

a ordem e redação apresentada no Regulamento. 

 

V. Como nota geral em relação aos Relatórios de Governo das Sociedades, destacam-se ainda 

alguns défices informativos, em especial na Parte I (informação exigida pelo artigo 245.º-A do Cód. 

VM e Regulamento da CMVM n.º 4/2013), cuja correção pelos Emitentes deverá constituir uma 

prioridade. Estão em causa, em particular, exigências informativas relacionadas com (i) os poderes 

especiais da administração, (ii) as reuniões e grau de assiduidade dos membros dos órgãos de 

administração e de fiscalização, (iii) a completa identificação dos trabalhos contratados e 

remuneração paga, pela sociedade e grupo, ao auditor externo, e (iv) a completa identificação da 

remuneração auferida pelos membros dos órgãos sociais, em particular a proveniente de 

empresas do grupo. 

 
12 O Relatório Anual de Monitorização relativo ao exercício de 2019, emitido pelo IPCG, encontra-se disponível aqui. 
13 O Código de Governo das Sociedades do IPCG 2018, revisto em 2020, encontra-se disponível aqui.  
14 Anexo I do Regulamento da CMVM n.º 4/2013. 

https://cgov.pt/base-de-dados/relatorios-anuais-de-monitorizacao/1458-relatorio-anual-de-monitorizacao-relativo-ao-exercicio-de-2019
https://cgov.pt/base-de-dados/codigos-de-governo
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VI. Por fim, chamamos ainda a atenção para a necessidade de envio à CMVM, previamente à 

eleição de membros de órgãos de fiscalização e da Mesa da Assembleia Geral, dos respetivos 

questionários de avaliação do regime de independência e incompatibilidades (Anexos II e III da 

presente Circular)15. Recordamos que o preenchimento e envio prévio visa aferir, atempadamente, 

a regularidade da constituição daqueles órgãos sociais, evitando a necessidade de ulterior 

recomposição por deteção de situações de incumprimento.    

 

4.4. REGIME DA REPRESENTAÇÃO EQUILIBRADA 
 

I. No que respeita ao regime da representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos 

de administração e de fiscalização16, aplicável a Emitentes de ações admitidas à negociação em 

mercado regulamentado, cumpre assinalar que, desde 1 de janeiro de 2020, a proporção de 

pessoas do género sub-representado exigida em cada órgão de administração e de fiscalização 

se elevou de 20% para 33,3%. 

O referido limite aplica-se às assembleias gerais eletivas que ocorram após 1 de janeiro de 202017.    

De destacar, no ano de 2020, a supervisão realizada pela CMVM abrangendo a totalidade dos 

Emitentes, a qual se irá repetir em 2021.  

 

 

 

 

 
15 Que, note-se, devem ser acompanhados dos elementos curriculares relevantes.  
16 Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto. 
17 De acordo com o art. 5.º, n.º 3, a renovação e a substituição no mandato obedecem aos limiares em causa. A CMVM 
entende que as substituições no mandato devem manter a sociedade vinculada ao quórum aplicável no momento em que 
promoveu a eleição do órgão como um todo, ou seja, caso seja efetuada uma substituição num mandato em curso prévio 
a 1 de janeiro de 2020, a substituição deve contribuir para manter o limiar aplicável ao respetivo mandato em curso, ou 
seja, de 20%. 

Objetivos 2021 

 Em face dos aspetos evidenciados no contexto da supervisão, tendo presente a necessidade de promover um 

incremento significativo da qualidade da informação prestada, e com o objetivo de aferir a adequação das práticas 

internas de governo societário, o foco da supervisão incidirá sobre o exercício das funções de fiscalização. 

 A CMVM irá dedicar especial atenção aos mecanismos de supervisão e controlo interno de cada sociedade 

(independentemente de quem os deva exercer, nas diferentes funções e dimensões em que se consubstanciam), 

atentos os potenciais prejuízos que a sua inadequação e ineficácia poderão projetar sobre os investidores. 

 



 
 

Página 17 de 19 
 

II. A CMVM relembra que o incumprimento dos limiares implica18, nomeadamente:  

(a) a declaração, pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, do incumprimento e do 

caráter provisório do ato de designação do órgão em causa, dispondo o Emitente do prazo 

de 90 dias para proceder à regularização; 

(b) mantendo-se o incumprimento, a aplicação de repreensão registada (e a sua publicitação 

num registo público) e, subsequentemente, a aplicação de uma sanção pecuniária 

compulsória. 

       

4.5. INFORMAÇÃO NÃO FINANCEIRA 
 

I. Tendo a CMVM observado uma grande heterogeneidade de conteúdo da informação não 

financeira prestada pelos Emitentes, assumiu como objetivo a emissão de um conjunto de 

orientações sobre o reporte de informação relativa a fatores ambientais, sociais e de governo das 

sociedades, tendo em vista a promoção da comparabilidade, completude e objetividade da 

informação não financeira divulgada, através da disponibilização de um modelo de relatório, de 

cariz não vinculativo.  

 

II. A versão final do modelo foi precedida de um processo de consulta pública19, bem como de 

outras interações com Emitentes e outros stakeholders. A versão final será disponibilizada a partir 

do dia 2 de fevereiro de 202120. 

 

III. Em paralelo, a CMVM estabeleceu como uma das suas prioridades para o ano de 2020, 

contribuir para o aprofundamento das finanças sustentáveis e, nesse contexto, propôs-se 

desenhar e implementar um modelo de supervisão de informação não financeira, atualmente em 

curso de implementação. 

 

IV. Este modelo assentará num plano plurianual de supervisão, assente em critérios de rotação e 

risco, que incidirá progressivamente sobre todos os Emitentes sujeitos ao dever de divulgação de 

informação não financeira ao longo de um determinado ciclo. A aplicação deste modelo e a 

correspondente atuação da CMVM, terá por base um critério de proporcionalidade, permitindo aos 

Emitentes a adaptação gradual das suas demonstrações não financeiras ao modelo de supervisão 

e ao modelo de relatório a disponibilizar pela CMVM. 

 
18 Informação completa no art. 6.º do referido regime. 
19 Em julho de 2020, foi colocado em consulta pública o projeto de modelo de relatório para a divulgação de informação 
não financeira por Emitentes. 
20 Documento disponível aqui (consultável a partir do dia 2 de fevereiro de 2021). 

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Paginas/cons_pub_6_2020.aspx
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4.6. 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 Emitentes. 

Neste contexto, reafirmamos o que constava já da Circular Anual remetida em 2019 a 
este respeito: 

“(…) a divulgação de qualquer informação ao mercado deve cumprir os critérios de 
qualidade constantes do artigo 7.º do Cód.VM – completude, veracidade, atualidade, 
clareza, objetividade e licitude –, entende-se dever garantir que estes comunicados 
facultam ao investidor os elementos que lhe permitam aferir o impacto da informação 
divulgada na situação patrimonial do Emitente e tomar as suas decisões de investimento 
em conformidade (adquirindo, mantendo ou alienando os valores mobiliários detidos).    

Com efeito, os comunicados de informação privilegiada têm o propósito específico de dar 
atempado e simultâneo conhecimento aos investidores e ao mercado em geral de 
informação considerada, desde logo pelo próprio Emitente, como suscetível de poder 
influenciar, pelo impacto que pode ter na perceção dos investidores, o valor da cotação do 
valor mobiliário em causa. 

Porque se têm verificado algumas situações em que se revelou necessário a CMVM 
solicitar a correção de comunicados de informação privilegiada, esclarece-se que de 
acordo com o tipo de transações em causa – por exemplo, aquisições, alienações e fusões 
–, tal poderá implicar, nomeadamente, a divulgação dos valores da transação e o impacto 
da mesma (nomeadamente, nas vendas, informação sobre as mais ou menos valias ou 
sobre a necessidade de registar eventuais imparidades (ainda que se trate de valores não 
definitivos), sem a inclusão das quais o investidor não terá ao seu dispor a informação 
mínima indispensável à correta formação das suas decisões de investimento.” 

 

Adicionalmente, relembramos que o cumprimento dos deveres de divulgação ao mercado 

pelos Emitentes deve ser feito através do Sistema de Difusão de Informação da CMVM, 

sendo que 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 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].  

 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 

mailto:factosrelevantes@urgente.cmvm.pt
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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. 

Relembramos os Emitentes que o projeto de alteração aos estatutos deve ser remetido à 

CMVM até à data de convocação da respetiva assembleia geral e o extrato de ata contendo 

a respetiva deliberação nos 15 dias posteriores à deliberação (art. 249.º, n.º 1, als. a) e b) do 

Cód.VM). 

Emitentes em sistemas de negociação multilateral (MTF): em anexo à presente Circular 

(Anexo I), incluímos uma nota informativa que visa alertar os Emitentes de valores mobiliários 

admitidos à negociação em sistemas de negociação multilateral (Euronext Access e o 

Euronext Growth) para os principais deveres que lhes são aplicáveis.

 

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Circulares/Documents/Circular%20Anual%20Emitentes%20-%202021%20-%20Anexos%20.pdf
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