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Anexo - Descrição detalhada da fase de testes: 

 

(i) Propósito e âmbito 

Com a fase de testes pretende-se disponibilizar às entidades sujeitas a reporte a 

possibilidade de verificarem se as adaptações dos seus sistemas em relação aos 

novos deveres de reporte estão de acordo com o especificado nos mesmos.  

Como se introduziram igualmente alterações ao nível do carregamento em base de 

dados da CMVM relativamente aos ficheiros recebidos, quanto à frequência de 

processamento e emissão de ficheiro de resposta, será também possível testar 

todos os outros deveres de reporte que não sofreram qualquer alteração 

regulamentar. 

 

(ii) Procedimentos de teste 

a) Acesso à Extranet 

As entidades que devam submeter informação devem autenticar-se no 

domínio Extranet da CMVM recorrendo ao utilizador e password 

previamente disponibilizado pela CMVM. 

 

b) Ficheiros de teste vs produção 

Os ficheiros de teste e de produção são reportados através da mesma 

plataforma (Extranet da CMVM) e distinguem-se pela inclusão da letra “t” 

no final da extensão do ficheiro:  

Produção Testes 

.dat .datt 

.xml .xmlt 

.pdf .pdft 

.zip .zipt 

 

c) Reporte de ficheiros XML – Validação do esquema 

Com a mudança de formato de ficheiros “.dat” para “.xml” associada aos 

novos deveres de reporte, passaram a estar incorporadas na definição do 

esquema “xsd” muitas das validações de formato que anteriormente eram 

realizadas pelos programas de carregamento, bem como validações de 

obrigatoriedade de preenchimento de campos.  

Assim e de modo a evitar rejeições de ficheiros por não estarem válidos de 

acordo com o esquema “xsd”, é fundamental que no processo de geração 

dos ficheiros a submeter seja sempre incluída a validação do mesmo contra 

o esquema “xsd” válido. 
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d) Ficheiros de resposta em XML 

Para cada ficheiro submetido em formato XML, a resposta será um ficheiro 

XML com indicação de sucesso ou listagens dos erros ou avisos. 

Como as validações de formato dos campos do reporte está embebida no 

esquema “xsd” a mensagem de erro para esses casos corresponde à 

indicação de que o ficheiro não está de acordo com o esquema. 

Para os erros de conteúdo existirá uma mensagem identificando o campo e 

a natureza do erro. 

 

e) Submissão de ficheiros, processamento e resposta 

Os ficheiros, tanto em ambiente de teste como em produção, após 

submissão na Extranet da CMVM, serão processados automaticamente por 

ordem de chegada. 

Assim, a disponibilização de ficheiros de resposta com indicação de sucesso 

ou dos erros encontrados no decurso do processo de carregamento 

ocorrerá num curto intervalo de tempo após a submissão.  

O tempo que medeia entre a submissão de um ficheiro e a disponibilização 

da resposta deverá ser da ordem de minutos e depende da dimensão do 

ficheiro submetido bem como do número de ficheiros que tenham sido 

recebidos em simultâneo. 

 

f) Submissão de várias versões do mesmo ficheiro  

Para os carregamentos que aceitam segundas vias/substituições, podem ser 

submetidas várias versões do mesmo ficheiro no mesmo dia, sendo que 

todas as versões submetidas após a aceitação de uma versão, serão tratadas 

como segundas vias e implicarão a substituição dos dados previamente 

reportados. 

A submissão de segundas vias, no próprio dia ou em dias subsequentes, está 

sujeita a um limite máximo definido por tipo de carregamento/dever de 

reporte. 

 

(iii) Contactos para esclarecimento de questões técnicas 

Durante o período de testes o contacto para questões de natureza técnica será 

informacaoetecnologia@cmvm.pt.  
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