
 
 

Anexo I 

Comunicação de analistas financeiros 

 A - Pessoas singulares que desempenhem a atividade de modo a título individual 

 
 Informação pessoal: 

a) Nome completo; 

b) Data de nascimento e nacionalidade;  

c) Número de contribuinte;  

d) Domicílio profissional (morada, localidade, código postal, País); 

e) Contactos (telefone, correio eletrónico);  

f) Curriculum Vitae atualizado;  

g) Número de Identificação civil;  

h) Domicílio fiscal ou pessoal, caso o mesmo não conste do Curriculum Vitae; 

i) Data de início de funções;  

j) Identificação da associação representativa de classe a que pertença e 

correspondente código deontológico caso aplicável;   

k) Setores de atividade habitualmente cobertos pelas recomendações e respetivos 

canais de distribuição, incluindo a natureza dos destinatários;  

l) Sem prejuízo da informação que é solicitada nas alíneas anteriores, as pessoas que 

divulguem recomendações de investimento produzidas por terceiros, devem 

identificar as entidades que elaboram as ditas recomendações e os respetivos 

canais de distribuição. 

 

B - Pessoas coletivas que não intermediários financeiros 

Identificação e atividades:  

a) Firma ou denominação social e, caso exista, outra denominação pela qual seja 

conhecida;  

b) Objeto social e capital social;  

c) Número de identificação de pessoa coletiva;  

d) Morada da sede (morada, código postal, país);  

e) Contactos (telefone e correio eletrónico);  



 
f) Identificação dos detentores de participação superior a 10% do capital;  

g) Composição dos órgãos sociais da entidade;   

h) Nome completo, data de início de funções e domicilio fiscal dos colaboradores que 

elaboram recomendações de investimento, bem como dos colaboradores que 

conjuntamente participam na produção das referidas recomendações;  

i) Descrição da função que os colaboradores afetos à elaboração das recomendações 

desempenham na sociedade a que se encontram vinculadas e a identificação da 

área funcional em que os mesmos se encontram inseridos;  

j) Setores de atividade habitualmente cobertos pelas recomendações e respetivos 

canais de distribuição, incluindo a natureza dos destinatários; 

k) A associação representativa da classe a que cada colaborador pertença e eventual 

subordinação a esse código deontológico, caso aplicável;  

l) Nome e contactos da pessoa responsável pela área de recomendações para 

relações com a CMVM (telefone e correio eletrónico); 

m)  Sem prejuízo da informação que é solicitada nas alíneas anteriores, para as 

pessoas que divulguem recomendações de investimento produzidas por terceiros, 

devem igualmente identificar as entidades que elaboram as ditas recomendações e 

os respetivos canais de distribuição. 

C - Intermediários Financeiros 

Elementos identificativos dos colaboradores:  

a) Nome completo;  

b) Número de contribuinte;  

c) Domicilio profissional e fiscal;   

d) Contactos (telefone e correio eletrónico)  

e) Data de início da atividade de análise financeira;  

f) Identificação da área funcional em que os colaboradores se encontram inseridos. 

 

Anexo II 

Comunicação dos colaboradores de intermediários financeiros que exercem a 

atividade de consultoria para investimento  

 Elementos identificativos dos colaboradores:  



 
a) Nome completo;   

b) Numero de identificação fiscal; 

c) Data de início da prestação do serviço de consultoria para investimento; 

d) Indicação se os colaboradores prestam consultoria para investimento independente 

ou não;  

e) Identificação da área funcional em que os colaboradores se encontram inseridos; 

Anexo III 

Especificidades relativas ao reporte da informação prevista no  

n.º 1 do artigo 11.º (Relatório de avaliação) 

Norma 1: O presente Anexo rege as especificidades relativas ao reporte do Relatório de 
avaliação da eficácia do sistema de controlo do cumprimento, do serviço de gestão de 
riscos e de auditoria interna; 

Norma 2: A informação identificada na norma anterior é enviada até ao dia 30 de junho 

de cada ano. 

Norma 3: A seguinte informação é enviada em ficheiro de: 

(i) Texto: relatório de avaliação da eficácia do sistema de controlo do 

cumprimento, do serviço de gestão de riscos e de auditoria interna; 

(ii) Dados: informação constante do relatório de avaliação da eficácia do sistema 

de controlo do cumprimento, do serviço de gestão de riscos e de auditoria 

interna. 

 

Norma 4: O nome dos ficheiros de reporte tem um formato dependente da informação 

em causa: 

(i) Relatório de avaliação da eficácia do sistema de controlo do cumprimento, 

do serviço de gestão de riscos e de auditoria interna o nome do ficheiro tem 

o formato RSCNNNNNN0AAAAMMDD.ZIP, composto pelos ficheiros:  

a. RSCNNNNNN0AAAAMMDD.PDF; 

b. RSCNNNNNN0AAAAMMDD.DAT, nos termos previstos no Anexo I 

Regulamento da CMVM n.º 3/2016; 

 

Com referência aos ficheiros referidos na alínea i), os 1.º, 2.º e 3.º carateres 

identificam a tabela reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade 

atribuído pela CMVM, '0' corresponde a um caráter fixo, 'AAAA' corresponde ao ano, 

'MM' ao mês e 'DD' ao dia a que se refere a informação nos termos legalmente 

previstos. 

Norma 5: O primeiro reporte após a entrada em vigor do presente Anexo é efetuado nos 

termos e condições previstos no presente Anexo e abrange a informação relativa ao 

período de referência imediatamente anterior. 



 
 

A – REGRAS DE PREENCHIMENTO 

 

O presente Anexo é preenchido nos termos do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 

3/2016. Por cada linha do ficheiro são indicados os campos infra, com o conteúdo aí 

especificado.  

 

CÓDIGO DE INFORMAÇÃO: É preenchido com o código de informação, de acordo 

com a seguinte listagem: 

Q1 – Identificação dos responsáveis 

Q2 – Deficiências detetadas  

Q3 – Reclamações de clientes 

Q4 – Defesa do mercado 

Q5 – Atividades desenvolvidas através de agentes vinculados 

 

- Dimensão fixa: 2 carateres alfanuméricos. 

 

Para as linhas relativas ao código de atividade Q1 – Identificação dos responsáveis, 

devem ser utilizados, os seguintes campos: 

 

DESCRIÇÃO DO RESPONSÁVEL: É preenchido com o nome, sem abreviaturas, do 

responsável pelo sistema de controlo de cumprimento (“compliance”), do responsável 

pelo serviço de gestão de riscos, do responsável pelo serviço de auditoria interna, do 

responsável pela gestão de queixas e, se aplicável, do responsável pelo 

cumprimento das obrigações no que diz respeito à proteção dos instrumentos 

financeiros e fundos dos clientes. 

- Dimensão máxima: 100 carateres alfanuméricos. 

 

FUNÇÃO: É preenchido com as abreviaturas “COM”, “GR”, “AI”, “RCL” ou “SB” 

consoante a função do responsável seja, respetivamente, a de compliance, a de 

gestão de riscos, a de auditoria interna, a de gestão de queixas ou, se aplicável, a do 

cumprimento das obrigações no que diz respeito à proteção dos instrumentos 

financeiros e fundos dos clientes.  

- Dimensão máxima: 4 carateres alfanuméricos. 

 

DATA DE INÍCIO DA FUNÇÃO: Data em que o responsável iniciou a função. É 

preenchido no formato previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da 

CMVM n.º 3/2016. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 



 
Para as linhas relativas ao código de atividade Q2 – Deficiências detetadas, devem ser 

utilizados os seguintes campos: 

 

REFERÊNCIA ÚNICA E INDIVIDUAL DA DEFICIÊNCIA: É preenchido uma 

referência única e individual da deficiência, que se repetirá anualmente caso a 

deficiência não seja sanada, tendo por base a seguinte estrutura: 

AAAA.RRRR.SSSS 

Em que: 

- ‘AAAA’ identifica o código relativo ao ano em que a deficiência foi detetada; 

- ‘RRRR’ identifica o serviço responsável pela sua deteção, de acordo com os 

códigos do campo “SERVIÇO RESPONSÁVEL PELA DETEÇÃO DA DEFICIÊNCIA”. 

Caso o código do serviço tenha menos de 4 carateres deverão ser acrescentados à 

esquerda do mesmo os “0” (zero) necessários para tal. Na eventualidade do Relatório 

de avaliação da eficácia do sistema do controlo do cumprimento, do serviço de gestão 

de riscos e de auditoria interna da entidade não conter quaisquer deficiências então 

deve ser preenchido com quatro “0” (zero); 

- ‘SSSS’ identifica a codificação numérica sequencial e unívoca a atribuir à 

deficiência. 

- Dimensão fixa: 14 carateres alfanuméricos. 

 

DESCRIÇÃO DA DEFICIÊNCIA: É preenchido com a descrição da deficiência 

detetada. Caso o Relatório de avaliação da eficácia do sistema do controlo do 

cumprimento, do serviço de gestão de riscos e de auditoria interna da entidade não 

conter quaisquer deficiências então deve ser preenchido com “N/A”. 

- Dimensão máxima: 2000 carateres alfanuméricos. 

 

SERVIÇO RESPONSÁVEL PELA DETEÇÃO DA DEFICIÊNCIA: É preenchido com 

as abreviaturas “COM”, “GR”, “AI”, “ROC”, “OF” ou “UO”, consoante a deteção da 

deficiência tenha sido da responsabilidade do compliance, do serviço de gestão de 

riscos, do serviço de auditoria interna, do revisor oficial de contas, do órgão de 

fiscalização ou das unidades orgânicas. Caso o Relatório de avaliação da eficácia do 

sistema do controlo do cumprimento, do serviço de gestão de riscos e de auditoria 

interna da entidade não conter quaisquer deficiências então deve ser preenchido com 

“N/A”. 

- Dimensão máxima: 3 carateres alfanuméricos. 

 

PERÍODO DA DEFICIÊNCIA: É preenchido com as constantes “N” ou “A”, consoante 

a deficiência seja reportada pela primeira vez ou tenha sido já objeto de reporte em 

relatórios anteriores. Caso o Relatório de avaliação da eficácia do sistema do controlo 

do cumprimento, do serviço de gestão de riscos e de auditoria interna da entidade 

não conter quaisquer deficiências então este campo não deve ser preenchido. 

- Dimensão fixa: 1 carater alfanumérico. 



 
 

DESCRIÇÃO DAS IMPLICAÇÕES DA DEFICIÊNCIA: É preenchido com a descrição 

das potenciais implicações da deficiência detetada. Caso o Relatório de avaliação da 

eficácia do sistema do controlo do cumprimento, do serviço de gestão de riscos e de 

auditoria interna da entidade não conter quaisquer deficiências então deve ser 

preenchido com “N/A”. 

- Dimensão máxima: 2000 carateres alfanuméricos. 

 

ÁREA FUNCIONAL DA DEFICIÊNCIA: É preenchido com as abreviaturas “COM”, “GR”, 
“AI”, “FO”, “BO” ou “OUT”, consoante a área funcional onde se verifica a deficiência 
detetada seja a de compliance, a de gestão de riscos, a de auditoria interna, o front-
office, o back-office ou outra área. Caso o Relatório de avaliação da eficácia do sistema 
do controlo do cumprimento, do serviço de gestão de riscos e de auditoria interna da 
entidade não conter quaisquer deficiências então deve ser preenchido com “N/A”. 

- Dimensão máxima: 3 carateres alfanuméricos. 

 

CATEGORIA DO RISCO DA DEFICIÊNCIA: É preenchido no máximo com os três 

principais riscos associados à deficiência detetada, tendo por base a seguinte 

classificação: 

 

A indicação dos riscos principais segue a ordem da classificação separada por 

vírgulas, quando for indicado mais do que um risco. Caso o Relatório de avaliação 

da eficácia do sistema do controlo do cumprimento, do serviço de gestão de riscos e 

de auditoria interna da entidade não conter quaisquer deficiências então deve ser 

preenchido com “0” (zero). 

- Dimensão máxima: 7 carateres alfanuméricos. 

 

GRAU DE RISCO DA DEFICIÊNCIA: É preenchido com as constantes “B”, “M” ou 

“E”, consoante o grau de risco associado à deficiência detetada seja baixo, médio ou 

elevado. Caso o Relatório de avaliação da eficácia do sistema do controlo do 

cumprimento, do serviço de gestão de riscos e de auditoria interna da entidade não 

conter quaisquer deficiências então deve ser preenchido com “N/A”. 

Classificação Risco

1 Compliance

2 Crédito

3 Estratégia

4 Liquidez

5 Mercado

6 Operacional

7 Reputacional

8 Sistemas de Informação

9 Taxa de Câmbio

10 Taxa de Juro

11 Outros



 
- Dimensão fixa: 1 carater alfanumérico. 

 

DATA DE DETEÇÃO DA DEFICIÊNCIA: Data em que a deficiência foi detetada. É 

preenchido no formato previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da 

CMVM n.º 3/2016. Caso o Relatório de avaliação da eficácia do sistema do controlo 

do cumprimento, do serviço de gestão de riscos e de auditoria interna da entidade 

não conter quaisquer deficiências então este campo não deve ser preenchido. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

DATA DE COMUNICAÇÃO DA DEFICIÊNCIA: Data de comunicação da deficiência 

detetada ao órgão de administração. É preenchido no formato previsto na alínea c) 

do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2016. Caso o Relatório de 

avaliação da eficácia do sistema do controlo do cumprimento, do serviço de gestão 

de riscos e de auditoria interna da entidade não conter quaisquer deficiências então 

este campo não deve ser preenchido. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS CORRETIVAS DA DEFICIÊNCIA: É preenchido com a 

descrição das medidas corretivas a implementar ou em curso para a resolução da 

deficiência detetada e prevenir a sua ocorrência futura. Caso o Relatório de avaliação 

da eficácia do sistema do controlo do cumprimento, do serviço de gestão de riscos e 

de auditoria interna da entidade não conter quaisquer deficiências então deve ser 

preenchido com “N/A”. 

- Dimensão máxima: 2000 carateres alfanuméricos. 

 

DATA PREVISTA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA CORREÇÃO: É preenchido com 

a data prevista para a resolução da deficiência detetada. É preenchido no formato 

previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2016. 

Caso o Relatório de avaliação da eficácia do sistema do controlo do cumprimento, 

do serviço de gestão de riscos e de auditoria interna da entidade não conter 

quaisquer deficiências então este campo não deve ser preenchido. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

OBSERVAÇÕES: É preenchido caso seja necessário adicionar quaisquer 

observações relevantes.  

- Dimensão máxima: 250 carateres alfanuméricos. 

 

Para as linhas relativas ao código de atividade Q3 – Reclamações de Clientes, devem 

ser utilizados os seguintes campos: 

 

NÚMERO DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS: É preenchido com o número de 

reclamações de clientes recebidas. 



 
- Dimensão máxima: 8 carateres numéricos. 

 

ATIVIDADE EM QUE SE INSERE A RECLAMAÇÃO: É preenchido com as 

abreviaturas “RO”, “EO”, “GIC”, “GCO”, “CI”, ou “RD”, consoante a atividade em que 

se inserem as reclamações recebidas seja a receção e transmissão de ordens, 

execução de ordens, gestão de investimento coletivo, a gestão de carteiras por conta 

de outrem, a consultoria para investimento ou o registo e depósito de instrumentos 

financeiros. Na eventualidade da entidade não ter recebido nenhuma reclamação 

então deve ser preenchido com “N/A”. 

- Dimensão máxima: 3 carateres alfanuméricos. 

 

PRAZO MÉDIO DE RESPOSTA AO RECLAMANTE: É preenchido com o prazo 

médio de resposta ao reclamante, em dias úteis. 

- Dimensão máxima: 8 carateres numéricos. 

 

PESO RELATIVO DAS RESPOSTAS DE SENTIDO FAVORÁVEL AO 

RECLAMANTE: É preenchido com o peso relativo das respostas de sentido favorável 

ao reclamante. 

- Dimensão máxima: 5 carateres numéricos, dos quais 4 casas decimais. 

Para as linhas relativas ao código de atividade Q4 – Defesa do Mercado, devem ser 

utilizados os seguintes campos: 

 

NÚMERO DE OPERAÇÕES DE DEFESA DO MERCADO EXAMINADAS: É 

preenchido com o número de ordens e operações sobre instrumentos financeiros 

analisadas em cumprimento do n.º 3 do artigo 311.º do Código dos Valores 

Mobiliários. 

- Dimensão máxima: 8 carateres numéricos. 

 

MONTANTE AGREGADO DAS OPERAÇÕES DE DEFESA DO MERCADO 

EXAMINADAS: É preenchido com o montante agregado das ordens e operações 

sobre instrumentos financeiros analisadas em cumprimento do n.º 3 do artigo 311.º 

do Código dos Valores Mobiliários. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

Para as linhas relativas ao código de atividade Q5 – Atividades desenvolvidas através 

de agentes vinculados, devem ser utilizados os seguintes campos: 

 

AGENTE VINCULADO: É preenchido com o nome, sem abreviaturas, do agente 

vinculado. Caso a entidade não desenvolva atividade por via de agentes vinculados 

então o campo deve ser preenchido com o valor “N/A”. 



 
- Dimensão máxima: 100 carateres alfanuméricos. 

 

NÚMERO DE INCIDENTES VERIFICADOS: É preenchido com o número de 

incidentes verificados. 

- Dimensão máxima: 8 carateres numéricos. 

 

NÚMERO DE CLIENTES ANGARIADOS: É preenchido com o número de clientes 

angariados por agente vinculado. 

- Dimensão máxima: 8 carateres numéricos. 

 

REPRESENTATIVIDADE GLOBAL NO N.º DE CLIENTES: É preenchido com a 

representatividade do global do número de clientes angariados por agente vinculado 

no total de clientes da sociedade.  

- Dimensão máxima: 5 carateres numéricos, dos quais 4 casas decimais. 

 

REPRESENTATIVIDADE GLOBAL NOS PROVEITOS: É preenchido com a 

representatividade do global do número de clientes angariados por agente vinculado 

no total dos proveitos operacionais da sociedade. 

- Dimensão máxima: 5 carateres numéricos, dos quais 4 casas decimais. 

 

B – EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO 

 

1. Nome do ficheiro: 

O intermediário financeiro com o número de entidade n.º 562 teria de reportar, com 

referência a 30 de junho de 2017, o seguinte ficheiro: “RSC000562020170630.ZIP”. 

O ficheiro compactado anteriormente referido seria composto pelos seguintes 

ficheiros: “RSC000562020170630.PDF”” e “RSC000562020170630.DAT”. 

 

2. Conteúdo do ficheiro (.DAT): 

 

Exemplo 1 

Entidade com nomeação de responsável pelo sistema de controlo de cumprimento 

(“compliance”), pelo serviço de gestão de riscos, pelo serviço de auditoria interna, com 

reporte de 3 deficiências, com 1 agente vinculado (que angariou 2 clientes, 

representando 5% dos clientes da sociedade e 1% dos seus proveitos operacionais) e 

com reclamações recebidas: 

Q1;responsável A;COM;20151231 

Q1;responsável B;GR;20160229 



 
Q1;responsável C;AI;20140102 

Q1;responsável D;RCL;20170519 

Q1;responsável E;SB;20170424 

 

Q2;15COM0013;textoxxx;COM;A;textoyyy;FO;1,6,11;E;20151030;20151104;textow

ww;20160630 

Q2;15ROC005;textoxxx;ROC;A;textoyyy;COM;1,5;M;20151130;20151130;textoww

w;20161230 

Q3;5;GIC;10;0,5000 

Q3;7;RO;15;0,2500 

Q4;450;750000,0000 

Q5;Agente vinculado A;0;2;0,0500;0,0100 

 

Exemplo 2 

Situação semelhante ao Exemplo 1, mas entidade não desenvolve atividades através 

de agentes vinculados: 

Q1;responsável A;COM;20151231 

Q1;responsável B;GR;20160229 

Q1;responsável C;AI;20140102 

Q1;responsável D;RCL;20170519 

Q1;responsável E;SB;20170424 

Q2;textoxxx;COM;A;textoyyy;FO;1,6,11;E;20151030;20151104;textowww;20160630 

Q2;textoxxx;ROC;A;textoyyy;COM;1,5;M;20151130;20151130;textowww;20161230 

Q3;5;GIC;10;0,5000 

Q3;7;RO;15;0,2500 

Q4;450;750000,0000 

Q5;N/A;0;0;0,0;0,0 

 

 

 


