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Ana Carvalho

Assunto: FW:  Ref.ª 19333/DIPR/NET/2018/6930- Pedido de contributo PPL nº 138/XIII/3ª - 
GT da Atividade Seguradora e Resseguradora -

 

De: CMVM <cmvm@cmvm.pt>  
Enviada: 10 de dezembro de 2018 16:24 
Para: Maria Ângela Dionísio <MariaAngela.Dionisio@ar.parlamento.pt> 
Cc: Vasco Cipriano <Vasco.Cipriano@ar.parlamento.pt>; Ana Carvalho <Ana.Carvalho@ar.parlamento.pt>; Comissão 
5ª - COFMA XIII <5COFMA@ar.parlamento.pt> 
Assunto: Ref.ª 19333/DIPR/NET/2018/6930- Pedido de contributo PPL nº 138/XIII/3ª - GT da Atividade Seguradora e 
Resseguradora - 

 

Exma. Sra. Deputada Inês Domingos,  

Coordenadora do GT da Atividade Seguradora e Resseguradora, 

 

Conforme determinado pela Presidente da CMVM, na sequência da solicitação efetuada pela 
Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) no sentido de a CMVM 
poder apresentar contributo escrito acerca da Proposta de Lei n.º 138/XIII/3.ª (GOV), que “Altera o 
regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora e o regime processual 
aplicável aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos de pensões e às contraordenações 
cujo processamento compete à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de pensões, 
transpondo a Diretiva (UE) 2016/97”, solicitação que se agradece e acerca da qual lamentamos 
apenas não ter podido responder com maior antecedência, gostaríamos de dar conta a V. Exa. do 
seguinte: 

a)           A CMVM teve anteriormente a oportunidade de se pronunciar sobre uma primeira versão 
do projeto de diploma agora em presença, registando-se o acolhimento de diferentes observações 
na altura efetuadas.  

b)           Da análise agora efetuada não resultam razões de objeção ao proposto no que respeita às 
entidades (empresas de investimento) sujeitas à nossa competência. 

c)            Merecendo a nossa adesão e realçando-se o acervo de soluções que replica medidas DMIF, 
espera-se que tais normas permitam assegurar maior proteção do investidor e maior level playing 
field. 

d)           Aproveita-se a oportunidade para realçar alguns pontos de pormenor: 

a.            Artigo 4.º/d) i) do RJDSS, em vez de ‘cubram’ refere-se ‘cobram’. 

b.           Artigo 14.º/6, com previsão de que as entidades registadas na CMVM que estejam sujeitas a 
escrutínio de idoneidade serão consideradas idóneas para ao registo na ASF: não se encontrando 
norma que obrigue a ASF a consultar-nos, parece-nos que esse procedimento deveria ser instituído 
por prudência, na medida que em que pode haver informação relevante que ainda não se traduziu 
em cancelamento de registo. 

c.            Alguns preceitos continuam a conter elementos de indeterminação no referente a normas 
de dever, o que se afigura poder dificultar a respetiva supervisão e enforcement. Parece-nos 
deverem ser definidos prazos, nomeadamente nos artigos 31.º/1, 37.º/2/c e 40.º/1.  

 

Com os melhores cumprimentos, 
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Rita Oliveira Pinto 
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