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Parecer relativo à Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª, que transpõe a Diretiva (UE) 

2019/1 

 

A 19 de maio de 2022, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação da Assembleia 

da República solicitou à CMVM a emissão de parecer relativo à Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª, que transpõe 

a Diretiva (UE) 2019/1, que visa atribuir às autoridades da concorrência dos Estados-Membros competência 

para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno. 

A CMVM agradece a oportunidade de se pronunciar e reitera a sua disponibilidade para colaborar no que 

for tido por conveniente. 

 

A. Enquadramento 

A Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª transpõe uma Diretiva cujo objetivo consiste em garantir que as autoridades 

nacionais da concorrência (ANC) dos Estados-Membros apliquem de forma mais eficaz as regras de 

concorrência da UE, assegurando que dispõem das garantias de independência, dos meios e das 

competências de investigação e decisão necessárias, nomeadamente em matéria de aplicação de coimas.  

Para operar a transposição da referida Diretiva, o projeto de diploma procede à alteração de vários aspetos 

do Regime Jurídico da Concorrência, aprovado pela Lei n.º 19/2012, de 8 de maio e dos Estatutos da 

Autoridade da Concorrência (AdC), aprovados pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto. 

Atendendo à necessidade assim verificada de alterar o quadro legal da Concorrência, entende a CMVM, no 

âmbito das suas atribuições de contribuir para o desenvolvimento dos mercados financeiros e de promover 

a proteção dos investidores, que seria este um momento adequado para aprimorar os seguintes aspetos do 

referido quadro legal, conforme desenvolvido nos comentários infra: 

I. O modelo de financiamento da AdC através de transferências de parte das receitas próprias de 

entidades reguladoras setoriais, em particular da CMVM, previsto no artigo 35.º dos Estatutos da 

AdC; e 

II. O prazo para emissão de parecer sobre operação de concentração pela respetiva autoridade 

reguladora, em particular pela CMVM, referido no artigo 55.º n.º 1 do Regime Jurídico da 

Concorrência. 

 

B. Comentários 

 

I. Financiamento da Autoridade da Concorrência através de transferências das entidades 

reguladoras – A contribuição da CMVM  

Desde a entrada em vigor dos atuais Estatutos da AdC, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de 

agosto, que a CMVM se encontra obrigada a efetuar uma contribuição anual para o financiamento daquela 

Autoridade, cujo montante é determinado pela aplicação de uma taxa única, fixada entre 5,5% e 7%, ao 
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montante total das receitas próprias da CMVM cobradas no último exercício encerrado, com exceção de 

certos tipos de receitas sem valor expressivo (cf. artigo 35.º dos Estatutos da AdC). 

A CMVM tem vindo a assinalar que esta obrigação de contribuição para o financiamento da AdC contraria 

(i) o princípio da independência e da autonomia financeira, bem como o da (ii) transparência e da 

accountability, e suscita dúvidas à luz dos (iii) princípios da equivalência e da proporcionalidade, para além 

de (iv) impor um sobrecusto às entidades supervisionadas pela CMVM, conforme adiante se explicita: 

(i) A contribuição para o financiamento da AdC é, antes de mais, lesiva do princípio da independência 

e da autonomia financeira que constitui um elemento identitário da CMVM enquanto autoridade de 

supervisão financeira, conforme é consensualmente reconhecido. Ora, a independência implica que 

a CMVM disponha da autonomia necessária para dispor das suas receitas próprias e as afetar ao 

financiamento das suas despesas, no estrito quadro do exercício das suas atribuições e de 

prossecução da sua missão, requisito que atualmente se mostra posto em crise. 

Efetivamente os montantes transferidos pela CMVM para a AdC são obtidos por afetação de uma 

parcela das receitas próprias da CMVM que, deste modo, são desviadas para realizar a contribuição 

para a AdC e deixam de estar disponíveis para a satisfação da finalidade determinante da imposição 

dos correspetivos tributos aos supervisionados da CMVM – o financiamento dos custos de supervisão 

do mercado de instrumentos financeiros e dos agentes que nele intervêm.  

A concretização do princípio da independência e da autonomia financeira da CMVM não pode, pois, 

deixar de passar pela eliminação da contribuição que atualmente lhe é imposta para o financiamento 

da atividade da AdC. 

(ii) Ao contribuir para o financiamento da AdC mediante a entrega a esta entidade de uma parcela das 

suas receitas próprias provenientes de tributos – taxas e respetivas majorações –, a CMVM vê 

enfraquecida a observância dos princípios da transparência e da accountability que se impõem 

na sua relação com os supervisionados. 

Efetivamente, sob a ótica da fundamentação económico-financeira dos tributos que liquida e cobra, 

a CMVM encontra-se impedida de a apresentar centrada exclusivamente nas suas próprias 

atividades de supervisão quanto à totalidade das receitas próprias geradas por aqueles tributos, uma 

vez que uma parcela é destinada a uma terceira entidade, o que afeta o grau de transparência e de 

clareza do financiamento da sua atividade propriamente dita, tornando-se, por esse motivo, menos 

linear e direta a correspondente accountability.  

A supressão da contribuição da CMVM para o financiamento da AdC constitui, pois, uma forma de 

promover um desígnio de maior transparência no financiamento da CMVM que favorece o 

robustecimento dos seus mecanismos de accountability. 

(iii) A contribuição da CMVM para o financiamento da AdC pode, porventura, comprometer igualmente 

os princípios da equivalência e da proporcionalidade, na medida em que tal contribuição é 

efetivada mediante a afetação de uma parcela das receitas próprias da CMVM provenientes das 

taxas e outros montantes que cobra, os quais, nos termos da LGT, têm por pressuposto a prestação 

concreta de um serviço público. 

Refere-se, adicionalmente, que este modelo de financiamento da AdC, assente na realização de 

contribuições por outras entidades, mormente a CMVM, não parece o mais ajustado, em particular, 
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aos princípios da generalidade, da igualdade e da justiça material acolhidos no n.º 2 do artigo 5.º da 

LGT. Com efeito, dados referentes à atividade da AdC, que se encontram disponíveis no respetivo 

sítio na internet1, indiciam uma assimetria entre a distribuição dos custos do financiamento da sua 

atividade e alguns setores de atividade económica em que a sua missão de assegurar a aplicação 

das regras de promoção e defesa da concorrência tem incidido e que, enquanto tal, não contribuem 

para esse financiamento2 ou que, ao invés, contribuem duplamente3. 

Com a agravante de, no contexto deste modelo de financiamento, serem, na prática, as entidades 

que estão integradas em sectores substancialmente regulamentados e sujeitas a supervisão 

específica pelas entidades reguladoras sectoriais (CMVM, ASF, ANACOM, AMT, ANAC, IMPIC, 

ERSAR, ERSE, ERS) a financiar a supervisão pela AdC de todos os sectores não regulamentados. 

(iv) A contribuição para o financiamento da AdC acarreta, inevitavelmente, um sobrecusto para o 

universo das entidades supervisionadas pela CMVM, com inerentes e incontornáveis reflexos na 

competitividade do mercado de instrumentos financeiros nacional e dos seus agentes. 

 

Este aspeto é especialmente relevante quando se tem presente que o mercado financeiro nacional 

ainda não logrou aproximar-se dos níveis de dimensão absoluta que apresentava em meados de 

2007, no dealbar da crise financeira entretanto instalada, pelo que se torna premente a identificação 

rigorosa e atual dos fatores limitativos da sua competitividade e a consequente adoção das medidas 

que permitam ultrapassar as condicionantes que se colocam ao seu desenvolvimento. 

 

Uma dessas condicionantes é, sem margem para dúvidas, o financiamento indireto da AdC que os 

supervisionados da CMVM suportam por via das receitas próprias geradas pelas taxas e outros 

montantes que pagam a esta Comissão, e cujos quantitativos seriam inferiores aos atuais, caso tal 

mecanismo de financiamento indireto não se encontrasse instituído. 

Acresce que, ao não ser identificável em qualquer congénere sua o ónus que impende sobre a CMVM 

e os seus supervisionados de contribuir para o financiamento de uma entidade de supervisão distinta, 

como é o caso da AdC, também por esta via, é a competitividade do mercado de instrumentos 

financeiros nacionais e dos seus agentes que está em causa.  

Pelo exposto e na perspetiva da CMVM, o tema da contribuição financeira para a AdC reveste-se de 

inequívoca importância e atualidade e, ainda que se reconheça caber primordialmente à AdC refletir sobre 

o seu próprio modelo de financiamento, mercê das implicações que a matéria apresenta, não pode a CMVM 

deixar de manifestar o imperativo da sua revisão.  

Pese embora a premência de que o adequado tratamento do presente tema se reveste, não deixa contudo 

de se salientar que caso, e enquanto, não se mostrem reunidas as condições indispensáveis para assegurar 

uma revisão do modelo de financiamento da AdC que permita superar as entorses supra mencionadas, se 

entende que deverá ser cometido diretamente à AdC o poder-dever de liquidar e cobrar diretamente os 

 
1 Vide, por exemplo, comunicação da Presidente do Conselho de Administração da AdC, à Comissão do Orçamento e Finanças 
em: https://www.concorrencia.pt/sites/default/files/documentos/intervencoes/Intervencao-audica-da-Comissao-de-Orcamento-
Financas_0.pdf 
2 Como é o caso dos setores da distribuição e alimentar, do turismo e do ensino que, enquanto tal e ao abrigo do mecanismo 
instituído no artigo 35.º dos Estatuto, não parece que contribuam para o funcionamento da AdC. 
3 A título de exemplo, tal será o caso das empresas, v.g. dos setores da energia e das telecomunicações e que sejam 
simultaneamente emitentes de valores mobiliários. 

https://www.concorrencia.pt/sites/default/files/documentos/intervencoes/Intervencao-audica-da-Comissao-de-Orcamento-Financas_0.pdf
https://www.concorrencia.pt/sites/default/files/documentos/intervencoes/Intervencao-audica-da-Comissao-de-Orcamento-Financas_0.pdf
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montantes correspondentes à majoração que presentemente é liquidada e cobrada pela CMVM aos seus 

supervisionados, nos termos da Portaria n.º 342-A/2016, de 29 de dezembro. 

A título transitório, uma alternativa deste tipo permitiria ultrapassar as objeções que o atual modelo suscita, 

por se mostrar desconforme com os princípios da independência e da autonomia financeira e da 

transparência e da accountability. Esta alternativa apresenta igualmente vantagens sob o ponto de vista dos 

princípios da equivalência e da proporcionalidade já que, por reunir na mesma pessoa coletiva as qualidades 

de prestador dos serviços, de sujeito ativo e de destinatário das quantias cobradas, permite dissipar 

quaisquer dúvidas em torno da adequação e proporcionalidade de tais montantes. 

Subsistiria, é certo, a não menos importante limitação decorrente dos sobrecustos impostos aos 

supervisionados da CMVM e o seu consequente impacto em termos da competitividade do mercado nacional 

de instrumentos financeiros e dos seus agentes. No entanto, está-se em crer que uma tal opção teria 

igualmente a virtualidade de potenciar a correção desse aspeto no médio prazo, ao contribuir para uma 

maior transparência em torno do próprio financiamento da AdC e ao abrir portas e desafiar ao estudo e à 

transição para um modelo de financiamento mais transversal e equitativo desta instituição, o que constituiria, 

por si só, uma vantagem.  

A concretização do modelo referido implica o fornecimento, pela CMVM à AdC, da informação que permita 

a esta última, na qualidade de sujeito ativo, liquidar e cobrar diretamente às entidades supervisionadas pela 

CMVM os montantes das contribuições que por estas sejam devidos à AdC. Tal operação de transmissão 

de dados pressupõe, por seu turno, a consagração de norma legal habilitante nos Estatutos da CMVM, bem 

como a definição e implementação da estrutura tecnológica para transmissão de dados entre a CMVM e a 

AdC, bem como o estabelecimento dos termos de relacionamento entre estas entidades, designadamente 

através de protocolo a celebrar para o efeito. 

Em face do exposto, e atentas as vantagens inequívocas que apresenta, designadamente sob o ponto de 

vista da independência e da autonomia financeira da CMVM e do princípio da transparência, propõe-se a 

adoção, com a brevidade possível, de alteração legislativa que: 

(i) Ponha termo à participação e envolvimento da CMVM no atual modelo de financiamento da 

AdC através da transferência a favor desta entidade de uma parcela das receitas próprias da CMVM 

provenientes de taxas e outros montantes pagos pelos seus supervisionados; ou, apenas no caso de assim 

não poder ser, 

(ii) A título transitório, atribua à AdC, na qualidade de sujeito ativo, a competência para proceder 

diretamente à liquidação e à cobrança dos montantes que se mostrem devidos, a título de contribuição 

para o respetivo financiamento, pelos supervisionados da CMVM, assegurando para tanto esta Comissão 

a disponibilização da informação necessária, em conformidade com a habilitação legal que lhe seja conferida 

para esse efeito. 

Considera-se o âmbito da presente Proposta de Lei especialmente oportuno para que sejam realizadas as 

referidas alterações legislativas, uma vez que o próprio projeto de diploma já modifica o modelo de 

financiamento da AdC, com o objetivo de assegurar a imparcialidade e independência desta Autoridade4.  

 
4 Com a alteração proposta ao artigo 35.º dos Estatutos da AdC, o produto das coimas aplicadas por infrações aos artigos 101.º e 
102.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e ao Regime Jurídico da Concorrência deixa de constituir receita da 
AdC.  
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II. Prazo para emissão de parecer sobre operação de concentração  

O n.º 1 do artigo 55.º do Regime Jurídico da Concorrência dispõe que “sempre que uma concentração de 

empresas tenha incidência num mercado que seja objeto de regulação setorial, a Autoridade da 

Concorrência, antes de tomar uma decisão que ponha fim ao procedimento, solicita que a respetiva 

autoridade reguladora emita parecer sobre a operação notificada, fixando um prazo razoável para esse 

efeito”.  

Ao abrigo desta norma, inalterada na Proposta de Lei, a CMVM, para tanto interpelada pela AdC, tem o 

dever de emitir parecer sobre um tipo de operação muitas vezes complexo e suportado por extensa 

documentação, cabendo-lhe sobretudo assegurar, nesse contexto, que os interesses dos investidores e a 

estabilidade dos mercados financeiros não são afetados pela operação. 

Atendendo à densidade da análise jurídico-económica que subjaz à emissão de um parecer sobre a 

concentração de empresas, entende a CMVM que não deve ser surpreendida por um prazo estabelecido 

unilateralmente pela AdC, já que esta autoridade pode não estar na posse de todos os elementos 

necessários para conseguir fixar um prazo razoável que assegure a boa persecução das atribuições desta 

Comissão. 

Propõe-se assim que seja estabelecido na Proposta de Lei um prazo concreto para a emissão de 

parecer sobre a concentração de empresas, sugerindo-se, desde já, e considerando a referida habitual 

complexidade das operações em causa, um prazo de 30 dias, salvo em situações de atendível urgência. 

Regra geral, um prazo de 30 dias permitiria à CMVM debruçar-se sobre a operação de concentração de 

empresas com a devida atenção e cuidado. Paralelamente, como referido, para os casos em que os 30 dias 

de prazo pudessem trazer constrangimentos à operação de concentração, seria de consagrar outra 

disposição legal que conferisse à AdC a possibilidade de estabelecer um prazo justificadamente mais 

curto, mas não inferior a 15 dias.  

  

 

 

 

 

 


