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No passado dia 20 de março, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) emitiu um 

comunicado, no qual alerta para os efeitos do Covid-19 na evolução dos mercados nacional e 

internacional e da atividade das entidades que operam no sistema financeiro, bem como, para os 

riscos associados para os investidores. Para fazer face a esta situação, a CMVM adotou uma série de 

decisões e recomendações. 

 

1. Monitorizar a operacionalidade dos planos de continuidade de negócio das entidades, 

atendendo aos constrangimentos existentes para os colaboradores se deslocarem aos seus postos 

de trabalho e ainda, a comunicação imediata à CMVM da ativação de planos de continuidade de 

negócio e de eventuais situações em que tal continuidade se possa encontrar em risco; 

 

2. Clarificar que os planos de contingência de negócio devem garantir que as entidades têm 

capacidade para assegurar o cumprimento de todos os deveres legais e regulatórios que sob si 

impendem, inclusivamente, de reporte de informação e de salvaguarda dos direitos dos 

investidores, entre os quais, a prestação de informação aos investidores e o registo de ordens 

recebidas, designadamente, através de telefone ou outras vias fonográficas;  

 

3. Sempre que necessário, avaliar as dificuldades de cumprimento atempado dos reportes legais de 

informação, de modo a encontrar soluções que se adaptem aos constrangimentos que as 

entidades possam sentir; 

 

4. Reforçar as obrigações de reporte à CMVM de informação que seja essencial para a avaliação 

dos impactos do Covid-19, aumentando a frequência desse reporte. Tal é especialmente relevante 

no âmbito da gestão de ativos, devendo, nesses casos, o reporte ser efetuado diariamente;  

 

5. Em linha com a posição pública assumida pela European Securities and Markets Authority 

(“ESMA”) no dia 26 de março (“Public Statement – Actions to mitigate the impact of COVID-19 on the 

EU financial markets – postponement of the the reporting obligations related to securities financing 

transactions under the Securities Financing Transactions Regulation and under Markets in Financial 

Instruments Regulation”), tornar mais flexível o cumprimento das obrigações de reporte das 

empresas de investimento e outras entidades obrigadas à comunicação aos repositórios de 

transações das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização, 

previstas no Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de 

novembro de 2015; 
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6. Com o propósito de identificar tempestivamente eventuais desafios que se possam colocar à sua 

atividade, aumentar os contactos diários entre as entidades gestoras e as estruturas de mercado; 

 

7. Os emitentes devem, de acordo com as regras sobre abuso de mercado e com as recomendações 

emitidas pela ESMA em 11 de março (“Public Statement – ESMA recommends action by financial 

market participants for COVID-19 impact”), divulgar, logo que possível, toda a informação 

relevante sobre os impactos do Covid-19 no seu negócio, situação financeira e desempenho 

económico. Também os relatórios financeiros (em particular, o relatório anual de 2019, se ainda 

não tiver sido finalizado ou, caso já tenha sido, aquando do reporte de informação intercalar) 

devem refletir os impactos atuais e potenciais desta situação, baseando-se, na medida do possível, 

numa avaliação quantitativa e qualitativa; 

 

8. Aconselhar que as assembleias gerais de emitentes decorram através de meios telemáticos e 

que as interações preparatórias se baseiem na utilização de meios de comunicação eletrónicos e 

à distância. Este ponto foi desenvolvido conjuntamente pela CMVM, pelo Instituto Português de 

Corporate Finance (“IPCG”) e pela Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em 

Mercado (“AEM”) nas “Recomendações no âmbito da realização de Assembleias Gerais”, 

emitidas em 20 de março; 

 

9. Monitorizar, de forma constante, a atuação dos investidores com posições curtas em emitentes 

nacionais e, em função dos seus efeitos para o mercado e para os emitentes, avaliar a 

possibilidade de introdução de proibições temporárias de constituição ou de reforço de posições 

curtas sobre ações transacionadas no mercado nacional; 

 

10. Recomendar aos auditores a implementação de procedimentos e práticas que garantam a 

qualidade da auditoria. Este ponto foi desenvolvido no âmbito das “Recomendações da CMVM 

sobre a atividade de auditoria no âmbito do Covid-19”, emitidas em 20 de março; 

 

11. Aconselhar os investidores de retalho a adotarem decisões informadas, ponderadas e norteadas 

pelas boas práticas e princípios de investimento, bem como, a contactarem a CMVM sempre que 

entendam que os seus direitos possam estar a ser limitados pelas presentes circunstâncias.  
 

Com estas decisões e recomendações, a CMVM visa dar resposta ao impacto que o Covid-19 está a 

provocar nos mercados e na economia global. Manter-se-ão por tempo indeterminado, enquanto a sua 

aplicação se justificar.  
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e não deve servir de base para 
qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço geral@pintoribeiro.pt. 


