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Apoio ao Investidor na missão da CMC 

o A Missão:

“A missão da CMC é regular, supervisionar, fiscalizar e promover os Mercados de Valores Mobiliários 

e Instrumentos Derivados. É, ainda, assegurar a sã concorrência nestes mercados, garantir a 

legítima confiança e a segurança jurídica de todos os intervenientes e prevenir o risco 

sistémico, contribuindo assim para o desenvolvimento económico do País.” (Fonte: website da CMC)

o Segundo a IOSCO/OICV:

É função do regulador garantir “O reforço da proteção, e promoção da confiança dos investidores na 

integridade dos mercados através do reforço da troca de informações no âmbito do enforcement

em relação a infracções e no âmbito da supervisão dos mercados e dos intermediários 

financeiros” (Fonte: website Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM))
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Apoio ao Investidor na missão da CMC 

“a) Esclarecer dúvidas apresentadas pelos diferentes intervenientes do mercado de valores 

mobiliários no âmbito da sua participação ou pretensão de participação no mesmo;

b) Recepcionar, encaminhar as queixas e reclamações dos intervenientes do mercado, para o devido 

tratamento pela área competente e comunicar-lhes o seguimento dado ao assunto;

c) Mediar diferendos que possam surgir na relação entre os agentes de mercado;

d) Divulgar ao mercado matérias, procedimentos, regras e outras informações que auxiliam as 

instituições e os agentes na realização das suas actividades e contribuem para o desenvolvimento do 

mercado;

e) Auxiliar os investidores na obtenção de informações que visam contribuir de forma isenta para a 

tomada de decisões de investimento”

(Fonte: Brochura Institucional da CMC)
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Supervisão
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Supervisão

Prudencial Comportamental



Regulação
“No âmbito das suas competências de regulação, a CMC fixa as normas e regras técnicas necessárias à 
aplicação das leis sobre o Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados e as actividades que 
neste se desenvolvem, além de propor ao Executivo os projectos de diplomas legais – reformando os que 
estejam em vigor ou criando de raiz novos dispositivos – que considere indispensáveis ao seu adequado 
funcionamento.

Na sua actividade reguladora, a CMC obedece aos princípios da legalidade, da clareza e da publicidade, 
fazendo publicar os Regulamentos na 1.ª Série do Diário da República (entrando em vigor na data neles 
referida ou cinco dias após a sua publicação) e também no Website da Instituição.

A CMC aprova e publica:

•Regulamentos;

•Instruções que visam definir procedimentos internos de certas categorias de entidade;

•Recomendações dirigidas a entidades sujeitas à sua supervisão;

•Pareceres genéricos sobre questões que lhe sejam colocadas por escrito por qualquer das entidades 
sujeitas à sua supervisão.”

(Fonte: Website da CMC)
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Valores da CMC
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Valores 
da CMC

Rigor

Segurança 
Jurídica

Eficiência

Legítima 
Confiança 



Legítima Confiança

“A regulação e a supervisão devem promover uma base de confiança que garanta aos emitentes e 

investidores a certeza de que podem actuar no mercado, incorrendo exclusivamente nos riscos 

próprios do negócio em que pretendem participar.” (Fonte: Website da CMC)

Segurança Jurídica

“Visa proporcionar a quem participa nos Mercados de Valores Mobiliários a certeza de que a 

regulamentação é cabal e de que os actos ilícitos serão reprimidos, os seus praticantes 

punidos e os lesados ressarcidos. É um dos pilares da legítima confiança que os participantes do 

mercado devem ter de que tudo corre de acordo com as regras pré-estabelecidas.”  (Fonte: 

Website da CMC)
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O Investidor Institucional (CodVM) 

Comissão do Mercado de Capitais

“1. São considerados Investidores Institucionais:

o a) instituições Financeiras Bancárias

o b) instituições financeiras não-bancárias

o c) instituições financeiras não-bancárias ligadas à moeda e ao crédito

o d) instituiçoes financeiras ligadas à actividade segurandora e previdência social

o f) os Estados, banco central e organismos públicos que administram a dívida pública, instituições

supranacionais ou internacionais

2. Para efeitos do título VIII – Serviços e Actividades de Investimento - são também considerados

investidores institucionais as pessoas que tenham solicitado o tratamento como tal, nos termos aí

previstos

3. O Organismo de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários pode, por regulamento, qualificar

ou permitir a qualificação como investidores institucionais de outras categorias de entidades que 

sejam dotadas de uma especial competência e experiência relativasa instrumentos financeiros” 

(Fonte: Artigo 13º do Código de Valores Mobiliários, de 31 de Agosto de 2015)
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Direitos  e deveres do Investidor
• Direitos • Deveres
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Porque proteger o pequeno investidor

o Num Estado de Direito, o Estado deve de garantir os mesmos direitos, acesso à informação, e 

por tendência, protecção dos investidores menos capazes

o Menor conhecimento do funcionamento dos mercados financeiros

o Menor capacidade de contratação serviços de assessoria jurídica financeira capaz de defender 

os seus interesses

o Representam o Mercado Secundário de títulos, que garante uma maior sustentabilidade do 

sistema financeiro, pelo volume de transacções que representam no mercado

o Representam um maior potêncial de aumento de liquidez dos participantes no mercado primário 

no acto de revenda de títulos adquiridos em mercado primário

o Protecção do Investidor do Risco sistémico  
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Como a CMC protege o pequeno investidor

Operar e legislar de acordo com as melhores prácticas internacionais instituídas pela 

Organização Internacional de Supervisores das Comissões de Valores (OICV/IOSCO) e aí basear a 

sua actividade de regulação

Regulação: Elaboração do quadro legal no qual se devem basear as actividades dos intermediários e 

intervenientes de mercado no Mercado de Capitais

Supervisão: Provisional e Comportamental dos intervenientes de Mercado

Apoiar o Investidor através do Departamento de Comunicação e Apoio ao Investidor, garantindo 

assim, o acesso à informação, assistência e esclarecimentos em matérias relacionadas com o 

Mercado de Capitais – não aconselha o investidor em investimentos.

Deliberar e identificar, baseada no seu quadro regulatório e actividade de supervisão, o 

incumprimento de quaisquer actos ilícitos em actividades relacionadas ao Mercado de Capitais
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Algumas citações do Código de Valores 

Mobiliários
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Como funciona o Apoio ao Investidor da 

CMC – internamente (criar diagramas)

o Entrada pedido de informação:

o Compilação de informação

o Esclarecimento

o Entrada da reclamação:

o Compilação de informação necessária sobre a ocorrência

o Reencaminhamento às áreas jurídica e de supervisão competentes (caso a caso)

o Investigação/acção de supervisão directa ou indirecta

o Relatório

o Deliberação do Conselho de Administração, transmitida por ofício
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