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REGULAMENTO DA CMVM N.º 1/2022  

Deveres de informação dos emitentes 

(Revoga a Instrução da CMVM n.º 1/2010) 

 

A aplicação em Portugal, a partir de 1 de janeiro de 2022, do Regulamento Delegado (UE) 

2018/815 da Comissão, de 17 dezembro 2018 – que complementa a Diretiva 2004/109/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 dezembro 2004 –, determina que os emitentes de 

valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado, sujeitos ao dever de 

divulgação, nos termos conjugados dos artigos 245.º e 250.º-A do Código dos Valores 

Mobiliários, preparem os respetivos relatórios financeiros anuais, com referência aos exercícios 

iniciados em, ou após, 1 de janeiro de 2021, num Formato Eletrónico Único Europeu (European 

Single Electronic Format - ESEF). Assim, foi necessário rever a Instrução da CMVM n.º 1/2010, 

que procede à regulamentação do formato dos deveres de reporte dos emitentes de valores 

mobiliários admitidos à negociação.  

Em linha com as opções tomadas, em termos de instrumento regulatório, no âmbito do projeto 

de simplificação de instruções e regulamentos, que a CMVM conduziu em 2020 (Projeto de 

Simplificação), a Instrução n.º 1/2010 foi convertida num Regulamento da CMVM. Por 

conseguinte, as normas do presente articulado preveem as matérias que devem ser 

comunicadas à CMVM, enquanto a forma como essa comunicação deve ser feita consta dos 

diversos anexos do regulamento. 

A principal alteração – e única que reveste materialidade – ao conteúdo da Instrução n.º 1/2010 

foi, conforme acima assinalado, a previsão e operacionalização do reporte dos relatórios e contas 

anuais via ESEF. Aproveitou-se, no entanto, a oportunidade para rever e simplificar a redação e 

sistemática de certas normas da Instrução n.º 1/2010; tendo-se, nomeadamente, eliminado 

formas de comunicação (como o telefax) que se tornaram, entretanto, obsoletas.  

O Regulamento Delegado (UE) 2018/815 da Comissão, de 17 dezembro 2018, estabelece a 

obrigatoriedade da divulgação via ESEF apenas para as contas anuais; contudo, e por forma a 

permitir o aproveitamento de sinergias pelos emitentes, permite-se, caso estes o pretendam, que 

também a divulgação das contas semestrais seja efetuada via ESEF. Quanto à divulgação das 

contas em formato pdf, cumpre assinalar que essa é uma mera faculdade, transitória, no que 

respeita à divulgação das contas anuais (uma vez que, como referido, as normas europeias 

determinam, neste caso, a obrigatoriedade do ESEF); e uma obrigatoriedade para as contas 

semestrais (na medida em que as mesmas não se encontram abrangidas pelo âmbito de 

aplicação das normas europeias em causa). Não se verifica, portanto, um duplo dever de 
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divulgação das contas anuais ou semestrais através de ESEF e simultaneamente em formato 

pdf.  

Assinala-se ainda que o regime previsto neste regulamento não prejudica a observância do 

disposto no Regulamento da CMVM n.º 3/2016, que contém as regras gerais de reporte de 

informação à CMVM.  

Nos termos legais, procedeu-se a consulta pública no referente ao projeto de regulamento, tendo 

sido realizada a consulta pública da CMVM n.º 1/2021, no quadro da qual foram recebidos os 

contributos e sugestões descritos no relatório da consulta pública da CMVM n.º 1/2021, aqui tido 

em conta.  

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 369.º do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, na alínea d) do n.º 2 do artigo 1.º, na alínea r) do 

artigo 12.º e na alínea a) do n.º 3 do artigo 15.º, todos dos Estatutos da CMVM, aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 5/2015, de 8 de janeiro, e no artigo 41.º da Lei-Quadro das Entidades 

Reguladoras, aprovada pela Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, o Conselho de Administração da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários aprovou o seguinte regulamento: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regulamento procede à regulamentação do formato dos deveres de reporte à CMVM 

por parte dos emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado 

regulamentado.    

Artigo 2.º 

Divulgação de informação  

1. Os emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado 

regulamentado divulgam no sistema de difusão de informação (SDI) da CMVM, através 

do acesso ao domínio extranet da CMVM, os elementos relativos às seguintes matérias:  

a) Informação privilegiada;  

b) Alteração de elementos exigidos para admissão à negociação; 

c) Alteração do valor nominal do valor mobiliário;  

d) Conversão de valores mobiliários;  

e) Convocatórias e propostas de assembleias gerais de titulares de valores mobiliários;  

f) Exercício de outros direitos;  

g) Extinção de valores mobiliários;  

h) Fichas técnicas de valores mobiliários;  

i) Informação periódica;  

j) Interesses a descoberto relevantes;  
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k) Listagens de participações;  

l) Pagamento de dividendos, juros, reembolsos e exercício de outros direitos;  

m) Participações qualificadas e posições longas e acordos parassociais;  

n) Reconstituição de valores mobiliários; 

o) Relatórios sobre governo das sociedades;  

2. A informação referida no número anterior deve ser remetida à CMVM nos termos 

previstos no Anexo I ao presente regulamento, do qual faz parte integrante.  

 

Artigo 3.º 

Órgãos sociais e demais dirigentes  

1. Os emitentes enviam informação sobre a composição dos órgãos de administração e de 

fiscalização, da mesa da assembleia geral, quando exista, a identificação do revisor oficial 

de contas e do secretário da sociedade e todas as alterações ocorridas, nos termos do Anexo 

II ao presente regulamento, do qual faz parte integrante.   

2. A informação relativa a outros dirigentes, referida no Anexo II ao presente regulamento, do 

qual faz parte integrante, deve apenas ser remetida se os referidos dirigentes efetuarem 

transações obrigatoriamente reportáveis nos termos da lei ou de regulamento da CMVM.  

3. A informação a reportar nos termos do presente artigo deve conter a lista completa dos 

órgãos sociais e dos demais dirigentes à data do reporte, sendo que, em relação a estes 

últimos, só devem ser incluídos na lista na data do primeiro reporte, de acordo com o número 

anterior.  

4. Os órgãos sociais e os dirigentes que não constem da última lista remetida são considerados 

como já não se encontrando em funções. 

 

Artigo 4.º 

 Representante para as relações com o mercado e com a CMVM 

Após o cumprimento dos deveres de divulgação da nomeação e posteriores alterações do 

representante com poderes bastantes para as relações com o mercado e com a CMVM (RRM) 

no SDI da CMVM, deve ser remetida a informação constante do Anexo III ao presente 

regulamento, do qual faz parte integrante. 
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Artigo 5.º 

Transações de dirigentes  

1. Os emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado 

remetem as transações de ações efetuadas pelos dirigentes do emitente onde 

desempenhem funções, nos termos do Anexo IV ao presente regulamento, do qual faz parte 

integrante.  

2. O reporte das transações de outros valores mobiliários, que não sejam ações, efetuadas 

pelos órgãos sociais e demais dirigentes, deve ser enviado, à CMVM, por correio eletrónico, 

para o endereço cmvm@cmvm.pt ou emitentes@cmvm.pt. 

3. Nos termos do n.º 5 do artigo 14.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, aquando da 

designação de um dirigente ou após a admissão dos valores mobiliários à negociação em 

mercado regulamentado, devem ser preenchidos os campos das tabelas dos Anexos II e IV 

ao presente regulamento, do qual fazem parte integrante, exceto os relativos à informação 

sobre transações. 

 

Artigo 6.º 

Ações próprias   

Os deveres relativos à comunicação e divulgação de transações de ações próprias devem ser 

cumpridos através do reporte da informação prevista no Anexo V ao presente regulamento, do 

qual faz parte integrante.  

 

Artigo 7.º 

 Forma de reporte 

1. A informação prevista no presente regulamento deve ser entregue e processada no domínio 

da extranet da CMVM, tendo por base um ficheiro informático, elaborado em conformidade 

com o previsto nos Anexos ao presente regulamento, do qual fazem parte integrante.   

2. Caso se verifiquem alterações na informação já reportada ao abrigo dos Anexos II e III do 

presente regulamento, do qual fazem parte integrante, o emitente deve reenviar 

integralmente a informação.  

3.  Para efeitos de reporte de transações de dirigentes ou de ações próprias, só será 

considerado o último ficheiro reportado respetivamente através do Anexo IV ou do Anexo V 

ao presente regulamento, do qual fazem parte integrante.  

4. A CMVM pode rejeitar as alterações à informação inicialmente reportada caso não sejam 

prestadas, relativamente às alterações efetuadas, todas as informações que eventualmente 

sejam solicitadas, dentro do prazo estabelecido. 

mailto:cmvm@cmvm.pt
mailto:emitentes@cmvm.pt


 
 

5 
 

 

Artigo 8.º 

Disposição transitória 

1. Os emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado 

podem divulgar os documentos que integram o relatório e contas anuais referentes aos 

exercícios iniciados em, ou após, 1 de janeiro de 2021, nos termos previstos no número 3 da 

Secção IV do Anexo I ao presente regulamento, do qual faz parte integrante, até 31 de 

dezembro de 2022.   

2. O disposto no número anterior não isenta os emitentes de valores mobiliários admitidos à 

negociação em mercado regulamentado de divulgarem os documentos que integram o 

relatório e contas anuais referentes aos exercícios iniciados em, ou após, 1 de janeiro de 

2021, no formato único eletrónico de reporte. 

 

Artigo 9.º 

Norma revogatória 

É revogada a Instrução da CMVM n.º 1/2010, de 16 de dezembro, na sua redação atual. 

 

Artigo 10.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

Lisboa, 22 de dezembro de 2021 – O Presidente do Conselho de Administração, Gabriel 

Bernardino – O Vogal do Conselho de Administração, Rui Pinto  
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ANEXO I 

Envio de informação à CMVM  

Secção I 

Divulgação de informação geral 

1. À exceção da informação periódica, a informação relativa a todos os tipos de comunicados 

referidos no artigo 2.º do presente regulamento deve ser enviada à CMVM em formato pdf.  

2. Deve igualmente ser assegurada a otimização da dimensão do ficheiro de forma a facilitar 

os procedimentos de download da informação divulgada. O nome do ficheiro deve ser 

simples e conciso e conter apenas caracteres alfanuméricos sem quaisquer acentos, 

cedilhas, espaços ou sinais de pontuação ou algum dos seguintes caracteres () / ; \ * ? ‘ ! % 

& $ # “”. 

3. Aquando do envio dos comunicados, o emitente deve introduzir, no campo título, o título que 

pretende ver inserido no SDI da CMVM. 

4. O campo título deve ser preenchido com a seguinte sequência: identificação do nome 

completo do emitente, seguido da palavra informa, seguido de um texto que resuma de forma 

sintética e objetiva o conteúdo do comunicado, até um limite de 500 caracteres. 

 

Secção II 

Informação privilegiada 

1. Os comunicados sobre informação privilegiada são remetidos através do domínio extranet, 

exclusivamente através do módulo Comunicar informação privilegiada.  

2. Compete ao emitente verificar que o comunicado foi corretamente submetido no sítio da 

CMVM, de forma assegurar que a divulgação no SDI da CMVM seja efetuada em momento 

anterior à sua divulgação por outros meios.  

3.  No caso de falha temporária do domínio extranet, o emitente deve proceder ao envio dos 

comunicados sobre informação privilegiada através do endereço eletrónico 

factosrelevantes@urgente.cmvm.pt e tentar um contacto telefónico com o Departamento de 

Emitentes da CMVM para o número 213 177 079.  

4. Se subsistirem dificuldades, deve remeter para o endereço de correio eletrónico 

emitentes@cmvm.pt. 

5. Caso o envio de informação privilegiada seja efetuado por endereço de correio eletrónico a 

disponibilização do comunicado sobre informação privilegiada no sítio da CMVM apenas é 

garantida durante o horário de funcionamento da CMVM. 

mailto:factosrelevantes@urgente.cmvm.pt
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Secção III 

Outros comunicados 

1. Os comunicados que não sejam sobre informação privilegiada são remetidos através do 

domínio extranet, através do módulo Efectuar outros comunicados, devendo ser 

escolhido o tipo de comunicado em causa, de acordo com a lista pré-definida constante 

do sítio da CMVM. 

2. Os comunicados são divulgados de forma automática e imediatamente no sítio da 

CMVM, independentemente da hora em que sejam remetidos. 

3. No caso de falha temporária do domínio extranet, o emitente deve proceder ao envio da 

comunicação através do endereço eletrónico cmvm@cmvm.pt ou emitentes@cmvm.pt. 

 

Secção IV 

Informação periódica 

1. Os emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado 

cumprem o dever de divulgação das contas anuais através do envio à CMVM:  

a) Dos documentos que integram o relatório e as contas anuais, logo que sejam colocados 

à disposição dos acionistas, para o endereço cmvm@cmvm.pt ou emitentes@cmvm.pt;  

b) Da versão integral do relatório e contas anuais, aquando da sua disponibilização aos 

acionistas, através do domínio extranet, no módulo Efetuar outros comunicados, 

escolhendo o tipo de comunicado Publicação de contas anuais -ESEF, para efeitos de 

divulgação no SDI da CMVM em formato ESEF, tendo em conta as orientações 

disponibilizadas pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 

(ESMA);  

c) Das deliberações relativas aos documentos de prestação de contas e aprovação da 

aplicação de resultados, logo após a sua aprovação em assembleia geral, através do 

domínio extranet, no módulo Comunicar informação privilegiada;  

d) Do envio da certificação legal das contas e de outros relatórios de auditoria, devidamente 

assinados.  

2. Os ficheiros a remeter nos termos da alínea b) do número anterior devem seguir a seguinte 

organização e nomenclatura:  

(i) Um ficheiro comprimido com a extensão “.zip” cujo nome deve respeitar o formato: 

“NNNNNN-YYYY-MM-DD.zip”, onde “NNNNNN” é o número de registo da entidade na 

CMVM, que deve ser completado com eventuais zeros à esquerda de modo a formar 

uma cadeia de 6 caracteres (dígitos), o caracter “-“ como separador, e uma data no 

formato “YYYY-MM-DD” (ou AAAA-MM-DD em português) onde “YYYY” é o ano, “MM” 

o mês e “DD” é o dia que formam a data de fim do período do relatório que está a ser 

mailto:cmvm@cmvm.pt
mailto:emitentes@cmvm.pt
mailto:cmvm@cmvm.pt
mailto:emitentes@cmvm.pt
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submetido;  

(ii) No conteúdo deste ficheiro deve existir uma pasta que respeite a mesma nomenclatura 

que o nome do ficheiro “.zip”: “NNNNNN-YYYY-MM-DD”; 

(iii) A pasta referida em (ii) deve conter a estrutura de ficheiros e pastas, de um reporte em 

formato XBRL, respeitando as especificações definidas em ESEF Reporting Manual / 

XBRL International Working Group Note;  

(iv)  O ficheiro a renderizar, descrito na estrutura definida em (iii), deve ter a extensão “.xhtml” 

e respeitar a mesma regra de nomenclatura que se encontra descrita para o ficheiro 

“.zip” (“NNNNNN-YYYY-MM-DD.xhtml”). 

3. Nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do presente regulamento, os emitentes de valores 

mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado podem igualmente divulgar, 

em formato pdf, a versão integral do relatório e contas anuais para efeitos de divulgação no 

SDI da CMVM, através do domínio extranet, no módulo Efetuar Outros Comunicados, 

escolhendo o tipo de comunicado Publicação de contas anuais-PDF. Este documento deve 

estar devidamente identificado como versão não oficial e não auditada quer (i) no cabeçalho 

do documento quer (ii) no nome do PDF. 

4. Os emitentes de ações e de valores mobiliários representativos de dívida admitidos à 

negociação em mercado regulamentado cumprem o dever de divulgação das contas 

semestrais através do envio à CMVM:  

a) Da versão integral do relatório intercalar, através do domínio extranet, no módulo Efetuar 

outros comunicados, escolhendo o tipo de comunicado Publicação de contas semestrais 

– PDF, para efeitos de divulgação no SDI da CMVM em formato pdf;  

b) Dos relatórios de auditoria, devidamente assinados, caso existam.  

5. Os documentos que integram o relatório e contas semestrais referente a exercícios iniciados 

em ou após 1 de janeiro de 2021 devem ser preparados em formato pdf, podendo igualmente 

ser disponibilizados em formato ESEF, para efeitos de divulgação no SDI da CMVM, através 

do domínio extranet, no módulo Efetuar Outros Comunicados, escolhendo o tipo de 

comunicado Publicação de contas semestrais – ESEF, tendo em conta as orientações 

disponibilizadas pela ESMA. Este documento deve estar devidamente identificado como 

versão não oficial. 

6. Caso o emitente decida igualmente divulgar pelo formato ESEF, os ficheiros a remeter nos 

termos do número anterior devem seguir a seguinte organização e nomenclatura: 

(i) Um ficheiro comprimido com a extensão “.zip” cujo nome deve respeitar o formato: 

“NNNNNN-YYYY-MM-DD.zip”, onde “NNNNNN” é o número de registo da entidade na 

CMVM, que deve ser completado com eventuais zeros à esquerda de modo a formar 

uma cadeia de 6 caracteres (dígitos), o caracter “-“ como separador, e uma data no 

formato “YYYY-MM-DD” (ou AAAA-MM-DD em português) onde “YYYY” é o ano, “MM” 

o mês e “DD” é o dia que formam a data de fim do período do relatório que está a ser 
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submetido;  

(ii) No conteúdo deste ficheiro deve existir uma pasta que respeite a mesma nomenclatura 

que o nome do ficheiro “.zip”: “NNNNNN-YYYY-MM-DD”; 

(iii) A pasta referida em (ii) deve conter a estrutura, de ficheiros e pastas, de um reporte em 

formato XBRL, respeitando as especificações definidas em ESEF Reporting Manual / 

XBRL International Working Group Note;  

(iv) O ficheiro a renderizar, descrito na estrutura definida em (iii), deve ter a extensão “.xhtml” 

e respeitar a mesma regra de nomenclatura que se encontra descrita para o ficheiro 

“.zip” (“NNNNNN-YYYY-MM-DD.xhtml”). 

7. Os emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado que estejam 

obrigados a publicar contas trimestrais, ou tenham optado por fazê-lo, cumprem o dever de 

as divulgar através da inserção do ficheiro contendo a versão integral do relatório intercalar, 

no domínio extranet, no módulo Efetuar Outros Comunicados, escolhendo o tipo de 

comunicado Publicação de contas trimestrais, para efeitos de divulgação no SDI da CMVM.   

 

Secção V 

Governo das sociedades 

Sem prejuízo do dever de divulgação integral do relatório e contas anual, os emitentes de ações 

admitidas à negociação em mercado regulamentado devem divulgar adicionalmente, de modo 

autónomo, a informação sobre o governo das sociedades, através do domínio na extranet no 

módulo Efetuar Outros Comunicados, escolhendo o tipo de comunicado Relatório do Governo 

das Sociedades. 
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ANEXO II 

Identificação dos órgãos sociais e dirigentes do emitente 

1. Cada tabela deve corresponder a um único ficheiro, em formato ASCII com os campos 

separados por ponto e vírgula. O nome da tabela é: IDE.  

2. O nome dos ficheiros deve ter o formato “XXXNNNNNN0AAAAMMDD.DAT”, onde “XXX” 

identifica a tabela reportada, “NNNNNN” corresponde ao código de entidade atribuído 

pela CMVM e “AAAAMMDD” indica o ano, mês e dia de reporte da informação à CMVM. 

3. Todos os caracteres do nome do ficheiro devem estar preenchidos. 

4. Cada linha do ficheiro constitui um único registo, devendo terminar com uma mudança 

de linha. Os registos são compostos pelos campos discriminados para cada uma das 

tabelas. 

5. Não devem ser inseridos nomes para identificar os campos dos registos. 

6. O conteúdo da tabela deve respeitar as regras a seguir estabelecidas:  

Campo 1 (NIF do órgão social ou dirigente) 

Dimensão: campo numérico com 10 caracteres. 

Campo 2 (NIF estrangeiro do órgão social ou dirigente): Campo a ser preenchido apenas 

nos casos de entidades estrangeiras. 

Dimensão: campo alfanumérico com 30 caracteres. 

Campo 3 (Nome do órgão social ou dirigente): Campo a ser preenchido com o nome 

completo do órgão social ou do dirigente. 

Dimensão: campo alfanumérico com 100 caracteres. 

Campo 4 (Morada): Campo a ser preenchido com os elementos do órgão social ou do 

dirigente. 

Dimensão: campo alfanumérico com 300 caracteres. 

Campo 5 (Código postal): Campo a ser preenchido com os elementos do órgão social ou 

do dirigente. 

Dimensão: campo alfanumérico com 10 caracteres. 

Campo 6 (Localidade): Campo a ser preenchido com os elementos do órgão social ou do 

dirigente. 

Dimensão: campo alfanumérico com 50 caracteres. 

Campo 7 (País): campo a ser preenchido de acordo com a Norma ISO 3166-1-alpha-2 code. 

Dimensão: campo alfanumérico com 2 caracteres. 
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Campo 8 (Telefone): Campo a ser preenchido com os elementos do órgão social ou do 

dirigente. 

Dimensão: campo numérico com 20 caracteres. 

Campo 9 (Fax, optativo): Campo a ser preenchido com os elementos do órgão social ou do 

dirigente. 

Dimensão: campo numérico com 20 caracteres. 

Campo 10 (E-mail): Campo a ser preenchido com os elementos do órgão social ou do 

dirigente. 

Dimensão: campo alfanumérico com 120 caracteres. 

Campo 11 (Órgão): Campo que identifica o órgão social do emitente, devendo ser 

preenchido de acordo com os códigos apresentados de seguida. No caso dos dirigentes 

enquadráveis no artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários, deve ser escolhido o 

último código apresentado: 

CA Conselho de Administração 

CAEX Conselho de Administração Executivo 

CF Conselho Fiscal 

CGS Conselho Geral e de Supervisão 

CAUD Comissão de Auditoria 

ROC Revisor Oficial de Contas 

AE Auditor Externo 

AG Mesa da Assembleia Geral 

OUT Outros dirigentes 

Campo 12 (Cargo): Campo que identifica o cargo exercido em cada um dos órgãos 

anteriormente identificados. Caso seja aplicável, pode ser preenchido mais do que um 

campo. Deve ser preenchido de acordo com os seguintes códigos: 
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P Presidente 

PCEX Presidente da Comissão Executiva 

VP Vice-Presidente 

ADME Administrador Executivo 

ADNE Administrador Não Executivo 

CMF Membro da Comissão para as Matérias Financeiras 

S Secretário 

SSOC Secretário da Sociedade 

SUP Suplente 

OUTD Outros Dirigentes (artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários) 

Campo 13 (Representante): Campo a ser preenchido com o nome da pessoa singular 

apenas nos casos em que, o órgão social ou o dirigente seja, nomeado para exercer o cargo 

em representação de uma pessoa coletiva. 

Dimensão: campo alfanumérico com 100 caracteres. 

Campo 14 (NIF do representante) 

Dimensão: campo numérico com 10 caracteres. 

Campo 15 (NIF estrangeiro do representante): Campo a ser preenchido apenas nos casos 

de representantes estrangeiros. 

Dimensão: campo alfanumérico com 30 caracteres. 

Campo 16 (Data de início de mandato): Campo a ser preenchido apenas para os órgãos 

sociais, não admitindo datas futuras. Deve ser usado o formato “AAAAMMDD” onde AAAA 

representa o ano, MM o mês e DD o dia. 

Dimensão: campo numérico com 8 caracteres. 

Campo 17 (Data de fim de mandato): Campo a ser preenchido apenas para os órgãos 

sociais. Deve ser usado o formato “AAAAMMDD” onde AAAA representa o ano, MM o mês 

e DD o dia. 
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Dimensão: campo numérico com 8 caracteres. 

Campo 18 (Data da deliberação): Campo a ser preenchido para registar a data da 

deliberação do órgão competente para a designação ou cooptação do órgão social ou dos 

outros dirigentes, nomeadamente assembleia geral ou conselho de administração. Este 

campo não admite datas futuras e deve ser usado o formato “AAAAMMDD” onde AAAA 

representa o ano, MM o mês e DD o dia. 

Dimensão: campo numérico com 8 caracteres. 

Campo 19 (Independência): Campo a ser preenchido com o registo da avaliação efetuada 

sobre a independência dos membros dos órgãos sociais, através da utilização de um dos 

dois códigos seguintes: 

I Independente 

NI Não independente 
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ANEXO III 

Identificação do representante para as relações com o mercado e com a CMVM  

 

1. Cada tabela deve corresponder a um único ficheiro, em formato ASCII, com os campos 

separados por ponto e vírgula. O nome da tabela é: RRM.  

2. O nome dos ficheiros deve ter o formato “XXXNNNNNN0AAAAMMDD.DAT”, onde “XXX” 

identifica a tabela reportada, “NNNNNN” corresponde ao código de entidade atribuído 

pela CMVM e “AAAAMMDD” indica o ano, mês e dia de reporte da informação à CMVM. 

3. Todos os caracteres do nome do ficheiro devem estar preenchidos. 

4. Cada linha do ficheiro constitui um único registo, devendo terminar com uma mudança 

de linha. Os registos são compostos pelos campos discriminados para cada uma das 

tabelas. 

5. Não devem ser inseridos nomes para identificar os campos dos registos. 

6. O conteúdo da tabela deve respeitar as regras a seguir estabelecidas:  

Campo 1 (NIF):  campo que identifica o representante com poderes bastantes para as relações 
com o mercado e com a CMVM. 

Dimensão: campo numérico com 10 caracteres. 

Campo 2 (NIF estrangeiro):  campo a ser preenchido apenas nos casos de entidades 
estrangeiras. 

Dimensão: campo alfanumérico com 30 caracteres. 

Campo 3 (RRM): campo a ser preenchido com o nome do representante. 

Dimensão: campo alfanumérico com 100 caracteres. 

Campo 4 (Morada): 

Dimensão: campo alfanumérico com 300 caracteres. 

Campo 5 (Código postal): 

Dimensão: campo alfanumérico com 10 caracteres. 

Campo 6 (Localidade): 

Dimensão: campo alfanumérico com 50 caracteres. 

Campo 7 (País):  campo a ser preenchido de acordo com a Norma ISO 3166-1-alpha-2 code. 

Dimensão: campo alfanumérico com 2 caracteres. 
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Campo 8 (Telefone): 

Dimensão: campo numérico com 20 caracteres. 

Campo 9 (Fax, optativo): 

Dimensão: campo numérico com 20 caracteres. 

Campo 10 (E-mail): 

Dimensão: campo alfanumérico com 120 caracteres. 

Campo 11 (Cargo):  campo que identifica o cargo que o representante exerce na sociedade 
emitente. 

Dimensão: campo alfanumérico com 100 caracteres. 

Campo 12 (Código do título académico ou outro): tendo em conta a necessidade de gerar 
automaticamente endereços, este campo identifica o grau académico do RRM, devendo ser 
preenchido de acordo com os códigos apresentados de seguida: 

ARQ Arquiteto 

ARQA Arquiteta 

COM Comendador 

DR Doutor 

DRA Doutora 

ENG Engenheiro 

ENGA Engenheira 

PFDR Professor Doutor 

PENG Professor Engenheiro 

SR Senhor 

SRA Senhora 
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ANEXO IV 

Transações de dirigentes de emitentes 

1. Cada tabela deve corresponder a um único ficheiro, em formato ASCII, com os campos 

separados por ponto e vírgula. O nome da tabela é: TDE.  

2. O nome dos ficheiros deve ter o formato “XXXNNNNNN0AAAAMMDD.DAT”, onde “XXX” 

identifica a tabela reportada, “NNNNNN” corresponde ao código de entidade atribuído 

pela CMVM e “AAAAMMDD” indica o ano, mês e dia de reporte da informação à CMVM. 

3. Todos os caracteres do nome do ficheiro devem estar preenchidos. 

4. Cada linha do ficheiro constitui um único registo, devendo terminar com uma mudança 

de linha. Os registos são compostos pelos campos discriminados para cada uma das 

tabelas. 

5. Não devem ser inseridos nomes para identificar os campos dos registos. 

6. O conteúdo da tabela deve respeitar as regras a seguir estabelecidas: 

Campo 1 (NIF do dirigente): campo a ser preenchido com o NIF do dirigente, 
independentemente de as transações terem sido efetuadas por este. 

Dimensão: campo numérico com 10 caracteres. 

Campo 2 (NIF estrangeiro do dirigente): campo a ser preenchido apenas nos casos de 
entidades estrangeiras. 

Dimensão: campo alfanumérico com 30 caracteres. 

Campo 3 (NIF da pessoa relacionada): campo a ser preenchido com o NIF da entidade que 
efetua as transações a reportar. 

Dimensão: campo numérico com 10 caracteres. 

Campo 4 (NIF estrangeiro da pessoa relacionada):  campo a ser preenchido apenas nos 
casos de entidades estrangeiras. 

Dimensão: campo alfanumérico com 30 caracteres. 

Campo 5 (Nome da pessoa relacionada): campo a ser preenchido com o nome da entidade 
que efetua as transações a reportar. 

Dimensão: campo alfanumérico com 100 caracteres. 

Campo 6 (Código de dirigente ou pessoa relacionada): campo a ser preenchido com a 
identificação da entidade que efetuou a transação. Deve ser preenchido de acordo com os 
seguintes códigos: 

DIR Dirigente (caso a transação seja efetuada pelo próprio dirigente) 
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CONJ Cônjuge do dirigente 

UFT Pessoa que viva em união de facto 

DES Descendente(s) a seu cargo 

FAM Outro(s) familiar(es) que com ele coabite(m) há mais de um ano 

DOM Entidade que seja direta ou indiretamente dominada pelo dirigente 

BEN Entidade constituída em benefício do dirigente 

DIRE Entidade em que o dirigente seja também dirigente 

Campo 7 (Posição inicial):  campo a ser preenchido com o número de ações da posição inicial 
antes das transações a comunicar. 

Dimensão: campo numérico com 9 caracteres. 

Campo 8 (Código ISIN): campo que identifica o valor mobiliário transacionado. Deve ser 
preenchido com o código ISIN do valor mobiliário (International Standard Identification Number), 
atribuído nos termos da Norma ISO 6166. 

Dimensão: campo alfanumérico com 2 caracteres alfabéticos, 9 caracteres alfanuméricos e 1 
carácter numérico. 

Campo 9 (Data da transação): campo a ser preenchido com a data correspondente ao dia da 
execução da transação. Este campo não admite datas futuras. Deve ser usado o formato 
“AAAAMMDD” para efeitos de reporte, nos termos definidos na Norma ISO 8601, onde “AAAA” 
representa o ano, “MM” o mês e “DD” o dia. 

Dimensão: campo alfanumérico com 8 caracteres. 

Campo 10 (Identificação da estrutura de negociação): campo que identifica a estrutura de 
negociação onde a operação foi executada. Deve ser preenchido do seguinte modo: 

- No caso de a transação ter sido feita em mercado regulamentado ou sistema de negociação 
multilateral, deve ser utilizado o código MIC, nos termos da Norma ISO 10383; 

- Nos restantes casos, transação feita over the counter (OTC), deve ser usado o código “XOFF”. 

Dimensão: campo alfanumérico com 4 caracteres. 

Campo 11 (Tipo de transação): campo que identifica se a transação é de compra ou de venda, 
devendo ser preenchido de acordo com os seguintes códigos: 
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C Compra 

V Venda 

Campo 12 (Quantidade): campo a ser preenchido com a quantidade de ações de cada 

transação efetuada. 

Dimensão: campo numérico com 9 caracteres. 

Campo 13 (Âmbito da transação): este que identifica o âmbito no qual as transações de 
dirigentes foram efetuadas. Deve ser preenchido  com um dos seguintes códigos: 

CP Por conta própria 

CT Por conta de terceiros 

Campo 14 (Preço unitário): campo a ser preenchido com o preço unitário de cada ação 
transacionada. 

Dimensão: campo alfanumérico com 12 caracteres, dos quais 3 correspondem a casas decimais, 
separados por uma vírgula. 

Campo 15 (Hora da transação): campo a ser preenchido com a hora de execução da transação, 
no formato “HHMMSS”, nos termos definidos na Norma ISO 8601, onde “HH” representa a hora, 
“MM” os minutos e “SS” os segundos. A hora a reportar deve corresponder à hora de negociação 
da estrutura onde a transação foi efetuada. 

Dimensão: campo com 6 caracteres, obrigatoriamente, 

Campo 16 (Número do negócio): campo a ser preenchido com o número do negócio tal como 
atribuído pela estrutura de negociação onde foi realizada a transação. 

Dimensão: campo numérico com 6 caracteres. 

Campo 17 (Intermediário financeiro): campo a ser preenchido com a denominação do 
intermediário financeiro através do qual foi realizada a transação. 

Dimensão: campo alfanumérico com 100 caracteres. 

Campo 18 (Posição final):  campo a ser preenchido com o número de ações correspondente 
ao somatório da posição inicial com as transações efetuadas. 

Dimensão: campo numérico com 9 caracteres. 
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ANEXO V 

Transações de ações próprias  

1. Cada tabela deve corresponder a um único ficheiro, em formato ASCII, com os campos 

separados por ponto e vírgula. O nome da tabela é: TAP.  

2. O nome dos ficheiros deve ter o formato “XXXNNNNNN0AAAAMMDD.DAT”, onde “XXX” 

identifica a tabela reportada, “NNNNNN” corresponde ao código de entidade atribuído 

pela CMVM e “AAAAMMDD” indica o ano, mês e dia de reporte da informação à CMVM. 

3. Todos os caracteres do nome do ficheiro devem estar preenchidos. 

4. Cada linha do ficheiro constitui um único registo, devendo terminar com uma mudança 

de linha. Os registos são compostos pelos campos discriminados para cada uma das 

tabelas. 

5. Não devem ser inseridos nomes para identificar os campos dos registos. 

6. O conteúdo da tabela deve respeitar as regras a seguir estabelecidas: 

Campo 1 (NIF da sociedade adquirente / alienante): campo que poderá diferir do NIF da 
entidade emitente, se a sociedade adquirente for outra sociedade do grupo que não esta. 

Dimensão: campo numérico com 10 caracteres. 

Campo 2 (NIF estrangeiro da sociedade adquirente / alienante): campo a ser preenchido 
apenas nos casos de entidades estrangeiras. 

Dimensão: campo alfanumérico com 30 caracteres. 

Campo 3 (Nome da sociedade adquirente / adquirente): campo a ser preenchido com o nome 
da sociedade identificada em 1 ou 2. 

Dimensão: campo alfanumérico com 30 caracteres. 

Campo 4 (Posição inicial): campo a ser preenchido com o número de ações da posição inicial 
de cada um dos adquirentes / alienantes antes das transações a comunicar. 

Dimensão: campo numérico com 9 caracteres. 

Campo 5 (Código ISIN): campo que identifica o valor mobiliário transacionado. Deve ser 
preenchido com o código ISIN do valor mobiliário (International Standard Identification Number), 
atribuído nos termos da Norma ISO 6166. 

Dimensão: campo alfanumérico com 2 caracteres alfabéticos, 9 caracteres alfanuméricos e 1 
carácter numérico. 

Campo 6 (Data da transação): campo a ser preenchido com a data correspondente ao dia em 
foi realizada a transação. Este campo não admite datas futuras. Deve ser usado o formato 
“AAAAMMDD” para efeitos de reporte, nos termos definidos na Norma ISO 8601, onde “AAAA” 
representa o ano, “MM” o mês e “DD” o dia. 

Dimensão: campo alfanumérico com 8 caracteres. 
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Campo 7 (Identificação da estrutura de negociação): campo que identifica a estrutura de 
negociação onde a operação foi executada. Deve ser preenchido do seguinte modo: 

- No caso de a transação ter sido feita em mercado regulamentado ou sistema de negociação 
multilateral, deve ser utilizado o código MIC, nos termos da Norma ISO 10383; 

- Nos restantes casos, transação feita over the counter (OTC), deve ser usado o código “XOFF”. 

Dimensão: campo alfanumérico com 4 caracteres. 

Campo 8 (Tipo de transação): campo que identifica se a transação é de compra ou de venda, 
devendo ser preenchido de acordo com os seguintes códigos: 

C Compra 

V Venda 

Campo 9 (Quantidade): campo a ser preenchido com a quantidade de ações transacionadas. 

Dimensão: campo numérico com 9 caracteres. 

Campo 10 (Âmbito da transação): campo que identifica o âmbito no qual as transações de 
ações próprias foram efetuadas. Deve ser preenchido com um dos seguintes códigos: 

CL Contrato de liquidez 

SO Stock options 

PR Programa de recompra 

OT Outro 

Campo 11 (Preço unitário): campo a ser preenchido com o preço unitário de cada ação 
transacionada. 

Dimensão: campo alfanumérico com 12 caracteres, dos quais 3 correspondem a casas decimais, 
separados por uma vírgula. 

Campo 12 (Hora da transação): campo a ser preenchido com a hora de execução da transação, 
no formato “HHMMSS”, nos termos definidos na Norma ISO 8601, onde “HH” representa a hora, 
“MM” os minutos e “SS” os segundos. A hora a reportar deve corresponder à hora de negociação 
da estrutura onde a transação foi efetuada. 

Dimensão: campo com 6 caracteres, obrigatoriamente. 

Campo 13 (Número do negócio): campo a ser preenchido com o número do negócio tal como 
atribuído pela estrutura de negociação onde foi realizada a transação. 
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Dimensão: campo numérico com 6 caracteres. 

Campo 14 (Intermediário financeiro): campo a ser preenchido com a denominação do 
intermediário financeiro através do qual foi realizada a transação. 

Dimensão: campo alfanumérico com 100 caracteres. 

Campo 15 (Posição final): campo a ser preenchido com o número de ações correspondente ao 
somatório da posição inicial com as transações efetuadas. 

Dimensão: campo numérico com 9 caracteres. 

7. Caso as transações efetuadas numa mesma sessão de mercado regulamentado 

perfaçam ou ultrapassem 5% do volume negociado nessa sessão, deve igualmente ser 

remetido um comunicado através do domínio extranet no módulo Efetuar Outros 

Comunicados escolhendo o tipo de comunicado Ações Próprias, em formato pdf, bem 

como a posição final detida quando esta ultrapasse ou desça abaixo de 1% do capital 

social ou sucessivos múltiplos. 

 

 


