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1. PLANO ESTRATÉGICO 2022 - 2024    

O Plano estratégico da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para o triénio 2022-

2024, divulgado em fevereiro de 2022, apresenta as principais orientações que guiarão as escolhas, 

decisões e ações da CMVM. 

No seu desenho, considerámos as oportunidades e desafios colocados pela necessidade de 

potenciar a recuperação nacional no contexto pós-pandémico, e pelos impactos nos investidores e 

nas empresas da acelerada digitalização, da urgência da transição para uma economia mais 

sustentável e do desenvolvimento da União dos Mercados de Capitais em que Portugal se insere. 

Assim, e fiéis à nossa missão de proteger os investidores, promover a estabilidade e o 

desenvolvimento do mercado, nos próximos três anos, focalizaremos a nossa atuação em 5 áreas 

prioritárias:  

• Privilegiar o tratamento justo dos investidores: a CMVM tem a proteção do investidor no seu 

ADN e promoverá uma cultura de inclusão e participação consciente no mercado, 

sensibilizando para oportunidades e riscos. 

• Fomentar o investimento e a poupança de longo prazo através do mercado de capitais: a 

atuação da CMVM contribuirá para a dinamização e credibilidade do ecossistema de 

financiamento através do mercado de capitais e para a promoção da poupança das famílias 

numa ótica de longo prazo. 

• Simplificar a regulação e reforçar a supervisão preventiva, proporcional e baseada nos 

riscos: a CMVM continuará a apostar na simplificação regulatória e numa abordagem à 

supervisão que privilegie um tratamento proporcional e pragmático, em função da 

substância dos problemas e dos riscos que monitoriza. 

• Adotar uma atitude positiva face à inovação financeira e promover a transição para uma 

economia mais sustentável: a CMVM monitorizará a inovação tecnológica e valorizará 

abordagens inovadoras assegurando a proteção dos investidores e focando-se na 

prestação de informação sobre a sustentabilidade dos produtos bem como no impacto dos 

fatores ESG nos riscos, retornos e valor dos investimentos.  

• Desenvolver o capital humano e a capacidade de gestão da informação: a CMVM adaptar-

se-á à evolução dos mercados e dos riscos através do recrutamento e da retenção de jovens 

talentos e da capacitação dos atuais colaboradores, bem como no desenvolvimento de um 

adequado sistema de gestão da informação. 

Esta estratégia, que poderá conhecer em detalhe na seguinte ligação no nosso site, reforçará a 

CMVM como uma autoridade que se afirma enquanto referência de credibilidade e competência na 

sua área de atuação, que promove a confiança dos investidores e das empresas e a estabilidade 

do sistema financeiro, e que impulsiona a inovação no nosso mercado de capitais, oferecendo 

respostas ágeis à constante transformação do sistema financeiro. 

https://www.cmvm.pt/pt/CMVM/Linhas%20de%20a%c3%a7%c3%a3o/Pages/LOE_2022.aspx
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2. ABORDAGEM DA CMVM À SUPERVISÃO 

2.1 ENQUADRAMENTO E PRINCÍPIOS TRANSVERSAIS DE SUPERVISÃO  

O mercado de capitais pode desempenhar uma relevante função de interesse público no 

financiamento efetivo das empresas e da atividade económica em geral, propiciando aos 

aforradores, particulares e institucionais, uma alternativa eficaz para a diversificação da 

aplicação das suas poupanças e incentivando a retenção das mesmas na economia nacional. O 

aumento dos níveis de financiamento por recurso ao mercado de capitais reforça os níveis de 

resiliência do sistema financeiro e da economia em geral.  

A CMVM contribuirá ativamente para esses objetivos, promovendo a competitividade do quadro 

regulatório, a inovação financeira em ambiente de crescente digitalização e o desenvolvimento 

do mercado.   

É neste contexto que a atividade de supervisão:   

• será focada em assegurar elevados padrões de proteção dos investidores e no seu 

tratamento justo, designadamente quanto à completude e compreensibilidade da 

informação sobre riscos, custos e retornos efetivos de produtos financeiros;  

• basear-se-á nos riscos identificados e assumirá natureza preventiva e proporcional;  

• pressuporá interação com os supervisionados e recorrerá à partilha de expetativas, 

com a consequente responsabilização das entidades supervisionadas sobre os 

riscos e indicações transmitidas;   

• convergirá com os entendimentos e práticas europeias, coordenadas no âmbito da 

ESMA, e colaborará com outros supervisores e autoridades, nacionais e 

internacionais;  

• recorrerá ao uso de dados e será suportada por um sistema de gestão de informação 

eficiente;   

• dará respostas tempestivas e previsíveis, mantendo padrões de exigência 

adequados e substantivos;    

• ajustar-se-á aos princípios subjacentes aos quadros regulatórios recentemente 

alterados e àqueles que em 2022 serão ainda objeto de modificação ou de 

concretização regulamentar;  

• será consequente, tendo em vista prevenir a ocorrência de danos e sancionar 

atempadamente comportamentos ilícitos;  

• estará especialmente atenta à solidez financeira das entidades sujeitas à supervisão 

prudencial, ao cumprimento dos deveres de prevenção do branqueamento de 

capitais e do financiamento do terrorismo e ao eficiente desempenho dos órgãos de 

fiscalização; 

• será dinâmica na monitorização da transição para uma economia sustentável e 

socialmente responsável, da inovação financeira e da cibersegurança.  
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2.2 SUPERVISÃO DA ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

Considerando as prioridades transversais de supervisão da CMVM, numa abordagem baseada 

no risco, os intermediários financeiros deverão ter especialmente em conta nas suas áreas de 

atuação, as seguintes atividades-chave da CMVM:  

• Participar na ação comum de supervisão (Common Supervisory Action) coordenada pela 

ESMA sobre a divulgação de custos e encargos a investidores não profissionais que 

recebem aconselhamento personalizado ou transmitem e executam ordens;  

• Emitir orientações e continuar a seguir a atuação dos intermediários financeiros na 

aplicação das regras de governo do produto na comercialização de instrumentos financeiros 

e dos deveres de informação de Organismos de Investimento Coletivo sobre custos e 

comissões aplicados ao investidor; 

• Implementar uma nova metodologia de supervisão do valor esperado líquido de encargos e 

comissões (‘Value for Money’) dos instrumentos financeiros para o investidor através da 

análise integrada dos respetivos custos, riscos e retornos esperados e da supervisão das 

práticas de governo dos produtos; 

• Verificar a transparência na divulgação de informação sobre custos e comissões suportados 

pelos investidores no investimento em instrumentos financeiros, nomeadamente os 

complexos, e da proporcionalidade destes custos e comissões face aos benefícios 

esperados para os investidores do mercado alvo;  

• Verificar, na comercialização de produtos com integração de fatores Ambientais, Sociais ou 

de Governo das Sociedades (ESG, na sigla em inglês), o cumprimento (i) das  regras de 

avaliação do caráter adequado das transações, tendo em conta as preferências de 

sustentabilidade do investidor, (ii) da correta prestação de informação sobre os fatores 

ambientais, sociais ou de governação dos instrumentos financeiros e fundos de 

investimento, (iii) de nível adequado de conhecimentos e experiência, em matéria ESG, de 

colaboradores que prestam informação de produto e/ou recomendações de investimento 

personalizadas; 

• Verificar, na atividade de gestão de carteiras por conta de outrem (GCO), e na 

comercialização e aconselhamento de fundos de investimento, do cumprimento dos deveres 

relativos à adequação das operações ao perfil dos clientes e de prestação de informação, 

com enfoque nos investidores de retalho (não profissionais); 

• Acompanhamento do registo, criação e distribuição dos novos produtos PEPP - Produto 

Individual de Reforma Pan-Europeu da responsabilidade da CMVM e supervisão, quando 

aplicável, da sua disponibilização e informação divulgada ao investidor; 

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

do terrorismo com especial foco na contratação à distância; 

• Monitorizar os requisitos prudenciais em matéria de fundos próprios das empresas de 

investimento, assim como em matérias de natureza qualitativa como seja a viabilidade dos 

seus modelos de negócio e a suficiência de meios técnicos e humanos para o exercício 

adequado das suas funções;  
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• Avaliar os procedimentos implementados respeitantes à gestão de riscos na atividade de 

gestão individual de carteiras (GCO); 

• Avaliar as políticas e procedimentos das entidades sob supervisão prudencial no que 

respeita ao risco associado a cibersegurança. 

 

3. ALTERAÇÕES REGULATÓRIAS 

3.1 NACIONAIS 

3.1.1 Regime das Empresas de Investimento 

O Regime das Empresas de Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-H/2021 de 10 de 

dezembro, entrou em vigor em 1 de fevereiro de 2022.  Este regime operou a transposição da 

Diretiva das Empresas de Investimento (Diretiva (UE) 2019/2034), bem como a transferência de 

competências de supervisão prudencial do Banco de Portugal para a CMVM sobre as empresas 

de investimento, passando, assim, a CMVM a ser a única autoridade nacional competente pela 

supervisão destas entidades. Esta concentração de competências pretende dotar a atividade da 

CMVM e do mercado de maior eficiência e eficácia (por exemplo, permitirá que os processos de 

autorização se tornem mais céleres e simples e a ampliação do âmbito dos serviços permitidos 

ficará mais facilitada). 

Por outro lado, o regime assenta na consagração de um tipo único de empresa de investimento 

(e consequente eliminação das anteriores tipologias autónomas de empresas de investimento) e 

estabelece requisitos prudenciais alinhados com o direito europeu, sem prever exigências 

adicionais, designadamente ao nível de política de remunerações e requisitos de organização. 

Em matéria de adequação para o exercício de funções reguladas e de titulares de participações 

qualificadas, optou-se pelo alinhamento com as Orientações da CMVM.  

Para um maior detalhe, recomendamos a leitura do comunicado CMVM - CMVM informa sobre 

novo regime das Empresas de Investimento. A CMVM emitirá regulamentação, designadamente 

sobre os reportes de natureza prudencial, durante o primeiro semestre de 2022.  

 

3.1.2 Alterações ao Código dos Valores Mobiliários 

O Decreto-Lei n.º 109-H/2021 procedeu ainda a algumas alterações do Código dos Valores 

Mobiliários, decorrentes da transposição de duas diretivas europeias.  

Em resultado dessas alterações, destaca-se que a partir de 28 de fevereiro de 2022 a prestação 

de informação a investidores será efetuada, em regra, em formato eletrónico, sem prejuízo de os 

investidores poderem solicitar a sua entrega gratuita em papel, devendo os intermediários 

financeiros informar os investidores não profissionais que estes podem optar pela prestação de 

informação em papel. 

https://www.dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/109-h-2021-175744218
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20220201a.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20220201a.aspx?v=
https://www.dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/109-h-2021-175744218
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A partir de 22 de novembro de 2022 as normas relativas à política e procedimentos internos de 

aprovação de produção e distribuição de instrumentos financeiros consagrarão a integração dos 

fatores de sustentabilidade nas regras de governo de produto, nomeadamente quanto à definição 

e reavaliação do mercado-alvo. 

3.1.3 Produto Individual de Reforma Pan-Europeu (PEPP)  

A partir de 22 de março de 2022 aplicar-se-á o novo regime europeu que institui o Produto 

Individual de Reforma Pan-Europeu (PEPP), definido no Regulamento (UE) 2019/1238, do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de junho e respetiva regulamentação complementar, 

o qual estabelece regras uniformes relativamente ao registo, criação, distribuição e supervisão 

de produtos individuais de reforma que são distribuídos na União Europeia. Procede-se assim à 

harmonização de um conjunto de características fundamentais, tais como: i) requisitos de 

transparência, ii) regras de investimento, iii) direito de mudança, e iv) tipo de opções de 

investimento. 

Um conjunto de instituições financeiras podem conceber e distribuir PEPP, designadamente, as 

instituições de crédito, as empresas de investimento que prestam serviços de gestão de carteiras 

e as sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo.  

Sem prejuízo da aplicabilidade direta do regulamento europeu, a sua implementação na ordem 

jurídica nacional será ainda complementada por diploma legal nacional. Tratando-se de um novo 

produto financeiro que visa promover a poupança de longo prazo destinada à reforma, é 

expetável que seja também definido o respetivo enquadramento fiscal aplicável. 

3.2 INTERNACIONAIS 

3.2.1 Sustentabilidade 

O Regulamento SFDR (Regulamento (EU) nº 2019/2088) 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, tendo as Autoridades Europeias de Supervisão 

(ESAs) publicado, em 2 de fevereiro de 2021, o seu Relatório Final sobre RTS ao abrigo do 

SFDR. Na sua Nova Estratégia de Financiamento Sustentável, adotada em 6 de julho de 2021, 

a Comissão compromete-se a colaborar com as ESAs na revisão dessas normas técnicas de 

regulamentação (RTS) antes de dezembro de 2022, tendo entretanto divulgado informação sobre 

o adiamento da aplicação das normas técnicas para o dia 1 de janeiro de 2023. 

Neste âmbito é também relevante mencionar que, a partir de 2 de agosto de 2022, serão 

aplicáveis as normas resultantes do Regulamento Delegado (UE) 2021/1253 da Comissão, de 

21 de abril de 2021, que altera o Regulamento Delegado (UE) 2017/565 no que diz respeito à 

integração dos fatores, dos riscos e das preferências de sustentabilidade em determinados 

requisitos em matéria de organização e nas condições de exercício da atividade das empresas 

de investimento, sendo necessário recolher junto dos investidores informação sobre as eventuais 

preferências em matéria de sustentabilidade, para efeitos de avaliação de adequação. Ainda 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1238&qid=1643652451704
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/962778/JC%202021%2003%20-%20Joint%20ESAs%20Final%20Report%20on%20RTS%20under%20SFDR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/962778/JC%202021%2003%20-%20Joint%20ESAs%20Final%20Report%20on%20RTS%20under%20SFDR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52021DC0390
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/comunicados_mercado/Pages/20211130v.aspx?v=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1253&qid=1643651728252
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nesta temática, damos nota que a CMVM mantém disponível no seu site (em CMVM - 

Sustentabilidade) informação sobre Finanças Sustentáveis, onde inclui a circular divulgada em 

21 de dezembro de 2021, na qual detalha a sua abordagem sobre esta matéria durante o ano de 

2022.  

 

 3.2.2 Orientações sobre comunicações promocionais relativas ao Regulamento 

Europeu sobre distribuição transfronteiriça de fundos de investimento   

Estas orientações são aplicáveis desde 2 de fevereiro de 2022 e têm como objeto de aplicação 

todas as comunicações promocionais dirigidas a investidores ou potenciais investidores de 

OICVM e de OIA. Em particular, estabelecem princípios comuns para assegurar que todas as 

comunicações promocionais são identificáveis como tal, descrevem com igual destaque os riscos 

e as vantagens associados ao investimento num OICVM ou OIA e que as mesmas divulgam 

informação correta, clara e que não induza em erro. 

 

4. CONCLUSÕES DE 2021 

4.1 SUPERVISÃO PRUDENCIAL  

Na sequência do foco em 2021 na monitorização dos riscos com maior impacto na gestão de 

ativos, que inclui a Gestão Individual de Carteiras (GCO) - como o risco de mercado, de liquidez 

e de crédito - resulta percetível a necessidade de melhoria dos mecanismos, processos e 

técnicas de avaliação e gestão desses riscos, assumindo neste âmbito particular relevância a 

função de gestão de riscos das respetivas entidades.  

No que diz respeito à monitorização do cumprimento dos requisitos prudenciais em matéria de 

fundos próprios, mantivemos em 2021 o foco no controlo tempestivo de reporte e da qualidade 

de informação financeira. Apesar desta atuação ter permitido terminar o ano de 2021 com uma 

diminuição do nível de incumprimento dos requisitos prudenciais aplicáveis, existe ainda uma 

necessidade de revisão dos procedimentos implementados, merecendo destaque o papel a 

assumir pela Administração (em conjunto com os responsáveis pelo controlo de cumprimento) 

na implementação de controlos preventivos que permitam o efetivo e continuo cumprimento dos 

requisitos legais aplicáveis. 

Ainda em 2021 procedeu-se à análise dos relatórios de autoavaliação dos sistemas de governo 

e controlo interno (previstos no Regulamento da CMVM n.º 9/2020), e ao acompanhamento 

subsequente da regularização das deficiências comunicadas e do envolvimento dos órgãos de 

administração e de fiscalização, no âmbito das suas responsabilidades, sendo uma  

matéria sobre a qual as empresas de investimento  deverão manter o seu foco e melhorar 

significativamente a sua atuação, sendo que o reforço de um sistema de controlo ativo  

e eficaz deve ser uma das prioridades dos responsáveis pela sua administração. 

 

https://www.cmvm.pt/pt/SDI/sustentabilidade/Pages/sustentabilidade_home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/SDI/sustentabilidade/Pages/sustentabilidade_home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Circulares/Pages/circular_20211222.aspx?v=
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4.2 SUPERVISÃO COMPORTAMENTAL  

Tendo em conta o plano e prioridades de supervisão definidos para 2021 e a abordagem baseada 

no risco, a supervisão da atividade de comercialização de instrumentos financeiros junto de 

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

Em especial, o foco na supervisão foi dirigido ao governo do produto e à atividade de colocação 

e comercialização, passando naturalmente pelos deveres de adequação e de informação. 

 

4.2.1 Ação de supervisão europeia comum sobre as práticas de governo de produto 

A CMVM participou na ação de supervisão comum e concertada pela ESMA em sede de governo 

do produto, o que permitiu conferir à supervisão uma perspetiva mais completa e integrada das 

práticas adotadas por alguns dos produtores e distribuidores que, com base numa abordagem 

de supervisão baseada no risco, apresentavam maior peso ou risco na produção ou 

comercialização dos tipos de produtos objeto da supervisão comum (como PRIIP e OICVM de 

ações). 

Na sequência da realização destas ações, a CMVM notificou os intermediários financeiros 

supervisionados para corrigirem insuficiências e comunicou ao mercado as expectativas de 

supervisão sobre práticas de governo do produto, de modo a que todas as entidades pudessem 

beneficiar das conclusões da ação de supervisão (CMVM - Relação com investidores: CMVM 

identifica oportunidades de melhoria na governação de produtos).  

Devem, em especial, merecer atenção das administrações dos intermediários financeiros (i) o 

nível da identificação do mercado-alvo dos produtos e definição da estratégia de distribuição e 

sua formalização; (ii) a análise da estrutura de custos e encargos dos produtos e, em particular, 

da fundamentação sobre de que forma as respetivas estruturas e componentes de custos são 

adequados às necessidades, objetivos e características do mercado-alvo a que se destinam; (iii) 

e a revisão/monitorização dos produtos, no que respeita à avaliação sobre se o produto continua 

a satisfazer as necessidades, características e objetivos do mercado-alvo a que se destina e se 

a estratégia de distribuição continua a ser a adequada. 

 

4.2.2 Circular relativa às conclusões das ações de supervisão europeia comuns de 2019 

e 2020 sobre os deveres de avaliação do caráter adequado das operações 

Em 18 de fevereiro de 2021, na sequência das ações de supervisão comuns e concertadas pela 

ESMA, a CMVM divulgou expetativas de supervisão aos Intermediários Financeiros (Circular 

relativa ao dever de avaliação do caráter adequado das operações), com o intuito de reforçar a 

necessidade de ser assegurado o integral cumprimento do quadro normativo vigente, decorrente 

da transposição da DMIF II e implementação dos respetivos atos delegados e orientações, em 

matéria de avaliação do caráter adequado das operações e, em particular, ao nível dos testes 

sobre os conhecimentos e experiência (appropriateness) e sobre os objetivos de investimento e 

a situação financeira (suitability) dos investidores. Esta é uma área que a experiência de 

https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20220203m.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20220203m.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Circulares/Documents/Circular%20CSA.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Circulares/Documents/Circular%20CSA.pdf
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supervisão revela continuar a merecer especial atenção dos responsáveis pela administração 

dos intermediários financeiros.  

 

4.2.3 Monitorização da comercialização de produtos complexos 

Em 2021, intensificou-se a monitorização da comercialização de produtos, incluindo a 

comercialização transfronteiriça de produtos complexos. 

Foi alvo de monitorização a colocação em mercado primário de emissões de notas estruturadas 

e a colocação de forma contínua de produtos complexos (PRIIPs), como os Contratos 

Diferenciais (CFDs). Neste âmbito, especial atenção foi dada à informação prestada ao investidor 

sobre os produtos. Foi ainda realizada uma ação de supervisão temática à negociação de CFDs 

para verificação do cumprimento da medida restritiva da comercialização, distribuição e venda 

de contratos diferenciais (CFD) a investidores não profissionais (Regulamento da CMVM n.º 

5/2019), abrangendo todos os intermediários financeiros que receberam ordens sobre CFD 

durante o ano de 2020. Concluiu-se que as proteções definidas na medida restritiva (proteção 

da margem inicial, proteção de encerramento de margem e proteção do saldo negativo) são, em 

geral, cumpridas. Não obstante, as advertências de risco divulgadas aos investidores devem ser 

ainda melhoradas. 

 

4.2.4 A comercialização transfronteiriça de produtos complexos – cooperação com 

congénere para a proteção do investidor 

No que respeita a instrumentos complexos (PRIIPs) verificou-se um incremento da sua 

comercialização no mercado nacional por entidades registadas noutras jurisdições europeias 

resultando num aumento do número de reclamações e denúncias de investidores de retalho 

residentes em Portugal. A CMVM atuou junto destas entidades e, beneficiando da cooperação 

com congénere europeia do país de origem de grande parte delas, foi possível assegurar o 

melhor acompanhamento da sua atuação e o cumprimento por parte das mesmas das regras 

que devem cumprir ao atuar em Portugal, para promover, distribuir e publicitar PRIIPs recorrendo 

a agentes vinculados ou de forma direta. 

  

4.2.5 Monitorização de atividades de intermediação financeira 

O processo de simplificação, concretizado em 2021 quanto aos deveres de reporte à CMVM, 

veio potenciar uma monitorização mais detalhada da informação reportada sobre as atividades 

de intermediação financeira, revelando ainda, apesar do significativo progresso verificado no 

segundo semestre do ano, fragilidades na qualidade da informação reportada.   A 

implementação de processos de controlo e validação mais eficazes previamente ao envio de 

informação de supervisão à CMVM deve assim merecer a atenção dos responsáveis de 

controlo do cumprimento destas entidades. 
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4.2.6 Apoio ao investidor na seleção de produtos e serviços – informação de custos e 

comissões de produtos e serviços comparáveis 

Em 2021, a CMVM lançou novos simuladores e comparadores, referentes aos custos aplicáveis 

aos serviços de corretagem e de registo e depósito prestados pelos intermediários financeiros 

registados na CMVM e ao investimento em organismos de investimento coletivo. 

Destaca-se a criação de um novo simulador de rentabilidades e de custos relativos à negociação 

de obrigações em mercado secundário e a possibilidade de, para todos os simuladores, serem 

efetuadas comparações com os custos praticados por outros intermediários financeiros ou, no 

caso dos organismos de investimento coletivo, com outros fundos do mesmo tipo. É de salientar 

a importância do reporte atempado e correto por parte dos intermediários financeiros dos seus 

preçários e respetivas alterações, dado o reflexo que a qualidade desse reporte tem nos 

resultados produzidos pelo simulador, com base nos quais os investidores não profissionais 

podem tomar decisões de contratação de serviços e de subscrição de produtos 

 

4.2.7 Prevenção e combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do 

Terrorismo 

 

A supervisão da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BCFT), 

enquanto área de atuação prioritária da CMVM, dedicou especial atenção às áreas do capital de 

risco, da gestão de organismos de investimento  imobiliário, da contratação à distância e dos 

modelos de negócio que envolvem número expressivo de clientes de jurisdições estrangeiras, 

em especial não europeias, com o objetivo de verificação junto das entidades obrigadas do 

cumprimento dos seus deveres preventivos. 

 

Em resultado da supervisão efetuada nestas áreas – a qual revelou insuficiências que têm de 

ser tempestivamente corrigidas - destacamos os principais aspetos que merecem especial 

cuidado e diligência dos responsáveis de administração e de fiscalização das entidades 

obrigadas: 

• no âmbito do dever de identificação e diligência, a especial atenção que deve ser dada 

ao processo de aceitação dos clientes, em particular no estabelecimento de relações de 

negócio de risco BCFT potencialmente acrescido, como sejam situações de nacionais 

de países terceiros que solicitam direitos de residência ou de cidadania em Portugal 

(Golden Visa); 

• os procedimentos de contratualização à distância e a recolha dos meios comprovativos 

de identificação dos clientes, seus representantes e beneficiários efetivos, bem como a 

identificação da origem dos fundos devem ser reforçados em função de risco 

potencialmente acrescido, procedendo a entidade obrigada à conservação da 

informação obtida; e  
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• no que respeita ao dever de exame, se em resultado de um processo de identificação e 

diligência rigoroso e quando detetada qualquer conduta, atividade ou operação 

suscetível de exame agravado, e ainda que essa avaliação não resulte em comunicação 

da operação suspeita, a entidade deve registar os respetivos fundamentos. Este dever 

é igualmente aplicável às operações próprias e respetivas contrapartes, designadamente 

em transações imobiliárias. 

 

Transmitimos ainda orientações para o reforço dos sistemas de prevenção de BCFT, em especial 

divulgando as orientações da EBA em matéria de fatores de risco BCFT a que as entidades 

devem estar particularmente atentas, tendo sido estes fatores de risco objeto de uma sessão 

realizada com as entidades supervisionadas. Foram ainda publicadas respostas a perguntas 

frequentes das entidades supervisionadas relacionadas com o reporte anual de informação sobre 

a temática da prevenção do BCFT, as quais devem ser tomadas em consideração para garantir 

a qualidade da informação de supervisão comunicada à CMVM.  

 

 


