
 
 
 
 
 

Anexo II ao Regulamento da CMVM n.º 9/2020 

INFORMAÇÃO SOBRE AS DEFICIÊNCIAS DETETADAS 

 

 

Quanto ao nome do ficheiro: 

     

 
Conteúdo Nomenclatura do ficheiro 

 

 

Reporte 

sobre as 

deficiências 

detetadas 

Ficheiro de dados RAANNNNNN0AAAAMMDD.XML 
 

 

RAA identifica a informação reportada, 'NNNNNN' 

corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, '0' 

o algarismo que corresponde a um carater fixo e 'AAAA', 'MM', 

'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e último dia 

de calendário do mês a que respeita a informação.  

Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos. 
 

     
     

Quanto à estrutura e conteúdo do ficheiro de dados: 

As especificações técnicas relativas ao ficheiro "RAA" a enviar à CMVM constam 

do documento "202x_reporte_RAA_schemas.zip" ou em versões atualizadas do 

mesmo, disponível no sítio da internet da CMVM. 

I. Opção de reporte perante inexistência de informação (“reporte 

nulo”): 

Na inexistência de informação a enviar para determinado período de referência, 

o presente ficheiro é enviado à CMVM com a indicação de “NULO” nos 

elementos «ConteudoReporte» do cabeçalho e no elemento identificador de 

reporte nulo do corpo do ficheiro. 

Nesta circunstância todos os restantes elementos do corpo do ficheiro não 

devem ter conteúdo. 

II. Opção de reporte com conteúdo: 

No conteúdo a reportar o elemento «ConteudoReporte» do cabeçalho deve 

conter a indicação “REPO” e o elemento identificador de reporte nulo do corpo 



 
 
 
 
 

do ficheiro não deve ser preenchido, sendo preenchidos os restantes elementos 

do corpo do ficheiro de acordo com as instruções infra. 

Código (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a 

deficiência detetada, sendo preenchido com um código alfanumérico sintético e 

único, composto por: 

• ‘AAAA’, que identifica o ano em que a deficiência foi detetada; 

• ‘RR’, que identifica o serviço responsável pela sua deteção, sendo 

preenchido com um dos seguintes códigos: 

o “CO”, para compliance; 

o “GR”, para gestão de riscos; 

o “AI”, para auditoria interna; 

o “FO”, para front-office; 

o “BO”, para back-office; 

o “OT”, para outro serviço responsável. 

• ‘SSSS’, identifica a numeração sequencial e unívoca a atribuir à 

deficiência. 

Categoria de risco (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório que 

identifica a categoria de risco da deficiência, sendo preenchido com um dos 

seguintes códigos: 

• "RN", para risco de modelo de negócio; 

• "RI", para risco de governo interno; 

• "RC", para risco de crédito; 

• "RM", para risco de mercado; 

• "RT", para risco de taxa de juro da carteira; 

• "RO", para risco operacional; 

• "RL", para risco de liquidez e de financiamento; 

• "OR", para outros riscos. 

Classificação (Campo 3): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a 

classificação de impacto da deficiência, sendo preenchido com um dos seguintes 

códigos: 



 
 
 
 
 

• "F1", para reduzida; 

• "F2", para moderada; 

• "F3", para elevada; 

• "F4", para severa. 

Área operacional (Campo 4): Campo de preenchimento obrigatório que 

identifica a área operacional onde se verifica a deficiência detetada, sendo 

preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “CO”, para compliance; 

• “GR”, para gestão de riscos; 

• “AI”, para auditoria interna; 

• "FO”, para front-office; 

• “BO”, para back-office; 

• “OT”, para outras áreas. 

Data de identificação (Campo 5): Campo de preenchimento obrigatório que 

identifica a data em que foi efetivamente detetada a deficiência. 

Data de comunicação (Campo 6): Campo de preenchimento obrigatório que 

identifica a data em que a deficiência foi comunicada ao órgão de administração. 

Responsável (Campo 7): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a 

função de controlo interno responsável pela monitorização das medidas 

destinadas a suprir a deficiência, sendo preenchido com um dos seguintes 

códigos: 

• “CO”, para compliance; 

• “GR”, para gestão de riscos; 

• “AI”, para auditoria interna; 

• “RC”, para revisor oficial de contas; 

• “OF”, para órgão de fiscalização. 

Descrição (Campo 8): Campo de preenchimento obrigatório onde é 

apresentada a descrição detalhada da deficiência. 

Implicações (Campo 9): Campo de preenchimento obrigatório onde são 

apresentadas as potenciais implicações da deficiência. 



 
 
 
 
 

Entidade externa (Campo 10): Campo de preenchimento obrigatório que 

identifica se a deficiência foi detetada por entidades externas, sendo preenchido 

com: 

• "S", quando for detetada por entidade externa; 

• "N", quando não for detetada por entidade externa. 

Deteção externa (Campo 11): Campo de preenchimento obrigatório quando o 

campo 10 for preenchido com o código “S”, e que identifica a entidade externa 

que detetou a deficiência. 

Data externa (Campo 12): Campo de preenchimento obrigatório quando o 

campo 10 for preenchido com o código “S”, e que identifica a data do documento 

da entidade externa que detetou a deficiência. 

Referência externa (Campo 13): Campo de preenchimento obrigatório quando 

o campo 10 for preenchido com o código “S”, e que identifica a referência do 

documento da entidade externa que detetou a deficiência. 

Recorrência (Campo 14): Campo de preenchimento obrigatório que identifica 

se a deficiência já se encontrava identificada no relatório de autoavaliação 

anterior, sendo preenchido com: 

• "S", quando a deficiência é recorrente; 

• "N", quando é uma nova deficiência. 

Medidas (Campo 15): Campo de preenchimento obrigatório que identifica as 

medidas em curso ou a adotar para corrigir a deficiência e prevenir a sua 

ocorrência futura. 

Data das medidas (Campo 16): Campo de preenchimento obrigatório que 

identifica a data prevista para a implementação das medidas em curso ou a 

adotar para corrigir a deficiência. 

Prorrogação (Campo 17): Campo de preenchimento obrigatório que identifica 

se existiu prorrogação da data prevista para implementação das medidas, sendo 

preenchido com: 

• "S", se existiu prorrogação; 

• "N", se não existiu prorrogação. 



 
 
 
 
 

Justificação (Campo 18): Campo de preenchimento obrigatório quando o 

campo 17 for preenchido com o código “S”, e que apresenta a justificação para 

a prorrogação do prazo da implementação das medidas corretivas. 

Nova data (Campo 19): Campo de preenchimento obrigatório quando o campo 

17 for preenchido com o código “S”, e que identifica a nova data prevista para a 

implementação das medidas em curso ou a adotar para corrigir a deficiência. 

Observações (Campo 20): Campo que identifica as observações que a 

entidade considere relevante comunicar no que respeita à deficiência. 

Campo Identificação Domínio e Dimensão 

1 Código AAAARRSSSS 

2 Categoria de risco 
RN, RI, RC, RM, RT, RO, 

RL, OR 

3 Classificação F1, F2, F3, F4 

4 Área operacional CO, GR, AI, FO, BO, OT 

5 Data de identificação ISO 8601 

6 Data de comunicação ISO 8601 

7 Responsável CO, GR, AI, RC, OF 

8 Descrição 
Dimensão máxima de 2000 

carateres alfanuméricos* 

9 Implicações 
Dimensão máxima de 2000 

carateres alfanuméricos* 

10 Entidade externa S, N 

11 Deteção externa 
Dimensão máxima de 30 

carateres alfanuméricos* 

12 Data externa ISO 8601 

13 Referência externa 
Dimensão máxima de 30 

carateres alfanuméricos* 

14 Recorrência S, N 

15 Medidas 
Dimensão máxima de 2000 

carateres alfanuméricos* 

16 Data das medidas ISO 8601 



 
 
 
 
 

17 Prorrogação S, N 

18 Justificação 
Dimensão máxima de 2000 

carateres alfanuméricos* 

19 Nova data ISO 8601 

20 Observações 
Dimensão máxima de 2000 

carateres alfanuméricos* 

*Não são permitidos os carateres “ ’ “, “ * ”, “ ! ” e “ ? ”.  

 

 

 

 

 


