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À 

CMVM 

Rua Laura Alves, n.º 4  

Apartado 14258 

1064-003 Lisboa 

 

 

Lisboa, 31 de Julho de 2022 

 

N/ Ref.ª: AEM/ASF/806 

Assunto: Consulta Pública da CMVM sobre Inteligência Artificial  

 

 

Exmos. Senhores, 

 

A AEM - ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS EMITENTES DE VALORES COTADOS EM MERCADO 

[“AEM”], na sua qualidade de representante das sociedades emitentes portuguesas, vem, por este meio 

e após consulta às empresas suas associadas, pronunciar-se no âmbito do processo de Consulta Pública 

que tem por base o Documento de Reflexão e Consulta sobre “Inteligência Artificial e Mercado de 

Capitais” apresentado pela CMVM [nesta Resposta, a “Consulta” e o “Documento”].  

 

A. Posição da AEM  

A AEM acolhe de forma positiva a realização da presente Consulta. 

O potencial de disrupção para a organização e o funcionamento do mercado de capitais que pode resultar 

dos desenvolvimentos em curso na área da Inteligência Artificial [“IA”], justificam um 

acompanhamento próximo do tema por parte da CMVM. 

Nessa perspectiva, aliás, já há algum tempo que a própria AEM vem incluindo na sua newsletter mensal 

Regulatory Update uma secção específica sobre temas de Inteligência Artificial, big data e 

Cibersegurança, procurando acompanhar a crescente relevância destas matérias através da reunião e 

divulgação às empresas da regulamentação e documentação que melhor reflecte a evolução do 

respectivo estado da arte. 

Comunicação enviada por 

correio electrónico para:  

cmvminov@cmvm.pt  
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Neste contexto, os objectivos da Consulta, de aprofundamento do conhecimento da realidade do 

mercado português, fomento da utilização responsável de IA e reflexão sobre os principais 

desenvolvimentos nesta matéria ao nível nacional e internacional, afiguram-se adequados e pertinentes 

e acompanham iniciativas similares de outras instituições e autoridades de supervisão, tanto no plano 

internacional como de índole doméstica. 

A AEM regista igualmente a relevância da síntese introdutória, e informativa, sobre alguns 

desenvolvimentos recentes a nível internacional e nacional quanto ao tema em apreço, a qual contém 

um repositório de elementos com utilidade ainda que não exaustivo (e foi depois acompanhada por uma 

sessão online de apresentação e debate do Documento, igualmente com muito interesse e utilidade). 

No que respeita à presente Resposta, a AEM, por razões de facilidade de exposição, entende dever 

prescindir da apresentação de comentários através do formato de formulário, preferindo remeter os seus 

contributos à CMVM na presente forma de Ofício. 

Para o efeito, as “questões iniciais” do formulário (Q1 a Q3) consideram-se já respondidas. 

Relativamente às “questões destinadas a todas as partes interessadas” e “questões destinadas a 

emitentes”, a AEM entende que, face à diversidade de abordagens e de experiências das empresas suas 

associadas, deve abster-se de responder às Q4 a Q9, Q13 a Q17, Q29 a Q31, e Q33. 

Face ao exposto, a AEM entende focar os seus comentários, essencialmente, mas não espartilhadamente, 

na resposta às Q10 a Q12, Q18, Q19, Q32 e Q34. 

 

B. Resposta às Q10 a Q12 e Q32, do questionário apresentado pela CMVM  

Em termos gerais, os temas tratados em Q10 a Q12, e Q32, parecem suficientemente desenvolvidos no 

Documento, concordando-se com os comentários apresentados pela CMVM em matéria de benefícios e 

principais desafios e riscos da utilização de IA para o investidor e para o desenvolvimento do mercado 

de capitais, bem como no que respeita aos potenciais benefícios e riscos na utilização de IA nas 

assembleias gerais.  

Sem prejuízo, na perspectiva do desenvolvimento do mercado de capitais, vale a pena enfatizar que a 

crescente possibilidade de tratamento e divulgação de informação, com menores custos associados e 

potencial maior eficiência no investimento, poderá constituir um importante incentivo a um maior 

recurso das empresas ao mercado de capitais como fonte de financiamento. 
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De facto, é expectável que uma maior facilidade e simplicidade, e menos custos, por exemplo, na 

preparação e validação/certificação da informação a divulgar ao mercado, na preparação de prospectos, 

e/ou no cumprimento de deveres de reporte e similares, possa contribuir para o aumento da atractividade 

do mercado de capitais na perspectiva das empresas. 

Do mesmo modo, é de admitir que, em determinadas condições, as novas tecnologias de IA possam 

igualmente facilitar a presença de investidores não profissionais no mercado, ainda que neste caso se 

afigure recomendável a insistência em iniciativas de literacia financeira que possam contribuir para 

evitar contextos de excessiva confiança ou dependência dos investidores em relação a tecnologias de IA 

como fonte ou ferramenta exclusiva de informação ou investimento. 

Em qualquer caso, na medida em que a utilização de IA no mercado de capitais acarreta investimentos 

tecnológicos, financeiros e de recursos humanos especializados no seu funcionamento, de montante 

avultado, poderá verificar-se que a utilização destas ferramentas apenas se encontre ao alcance dos  

intervenientes no mercado de maior dimensão, consubstanciando uma vantagem competitiva 

eventualmente injusta para estes, por comparação aos agentes de menor dimensão, circunstância 

susceptível de agravar a tendência de concentração num pequeno número de intervenientes de maior 

dimensão. 

Por outro lado, além dos riscos assinalados pela CMVM no Documento, parece-nos que, ainda quanto 

à utilização de IA no mercado de capitais, poderá ser necessário prestar particular atenção ao risco de 

Spoofing, uma prática ilegal no mercado que consiste na colocação de ofertas de compra ou venda de 

instrumentos financeiros com a intenção de posteriormente cancelar estas ordens antes da execução do 

negócio, desta forma criando um falso sentido de procura de valores mobiliários, manipulando o 

comportamento e acções de outros participantes, e prejudicando o bom funcionamento do mercado.  

Já no que respeita aos potenciais benefícios e riscos na utilização de IA nas assembleias gerais, é 

importante reforçar que a utilização de tecnologias de IA poderá́ desempenhar um papel auxiliar 

importante no tratamento de informação relativa aos accionistas e seus representantes, facilitando os 

procedimentos e actos preparatórios à realização das assembleias, e em particular contribuindo para um 

processo mais eficiente de identificação dos accionistas e de validação dos votos emitidos.  

E, relativamente ao tema específico do robo-voting, bem explanado no Documento, afigura-se pertinente 

salientar que a respectiva utilização poderá conduzir a uma mais frequente terceirização do voto, 

susceptível de criar uma maior desresponsabilização dos accionistas que recorrem a esta vertente da IA, 

relativamente ao seu dever de avaliar a gestão da empresa e as propostas levadas a votação, por 

comparação com os accionistas que o exercem pessoal e directamente.  
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Termos em que, quanto a este ponto específico da utilização de IA nas assembleias gerais, poderá ser 

útil o desenvolvimento de Recomendações comuns, à semelhança das “Recomendações no âmbito da 

realização de Assembleias Gerais” preparadas em 2020 no quadro da cooperação entre a CMVM e a 

AEM, também com a adesão do IPCG, no sentido de promover um conjunto unificado de padrões 

objectivos, transparentes e estruturados de actuação. 

Em conclusão, ponderados os benefícios e riscos assinalados no Documento e as notas que se 

acrescentam na presente Resposta, a AEM considera que a utilização responsável e amplamente 

discutida e ponderada da IA é susceptível de apresentar vantagens assinaláveis para o crescimento e 

modernização do mercado de capitais.  

 

C. Resposta às Q18, Q19 e Q34, do questionário apresentado pela CMVM 

1. Princípio de desenvolvimento do mercado   

Na perspectiva da AEM, os temas tratados em Q18, Q19, e Q34, convocam, em primeiro lugar, o 

princípio do desenvolvimento do mercado, o qual faz parte do “ADN” comum da AEM e da CMVM. 

Na verdade, sendo o tema fundamental da consulta o fomento da utilização de IA no mercado de capitais 

português, a AEM considera imperioso que, nesta matéria, a par com o natural princípio de “tratamento 

justo e não discriminatório dos investidores”, a CMVM tenha igualmente como desígnio primordial 

explícito, e com idêntico destaque, prosseguir objectivos de desenvolvimento do mercado, os quais, 

conforme o Documento bem elenca, poderão ser significativa e muito positivamente favorecidos e 

ampliados pela utilização  de tecnologias de IA.  

Nestes termos, é da maior importância que a evolução da reflexão da autoridade de supervisão sobre o 

tema da “Inteligência Artificial e Mercado de Capitais”  não assente apenas numa visão tradicional do 

princípio da protecção do investidor particular, mas considere, com igual mérito, o papel estratégico da 

IA no desenvolvimento e dinamização do mercado de valores mobiliários e na elevação da qualidade da 

actuação de todos os intervenientes, independentemente da respectiva natureza pública ou privada. 

Desta forma, além de se proporcionar uma visão necessariamente mais crítica e um atento revisitar das 

manifestações e efeitos da aplicação do princípio da protecção dos investidores, fica igualmente 

facilitada a devida ponderação dos impactos e resultados de medidas que possam vir a ser desenvolvidas 

e que, conforme a experiência passada demonstra abundantemente, muitas vezes, designadamente pela 

sua exorbitante prolixidade e complexidade, funcionam contra a própria protecção dos investidores. 
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Termos em que, a AEM considera absolutamente necessário que o princípio do desenvolvimento do 

mercado seja reconhecido e inscrito na actuação prática dos principais responsáveis pelos processos de 

reflexão e decisão política e legislativa, como um dos princípios fundamentais da temática objecto da 

consulta, em linha com a Missão da CMVM de “assegurar a integridade, a estabilidade e o 

desenvolvimento dos mercados de instrumentos financeiros, promovendo a protecção do investidor e a 

confiança, com vista à promoção do crescimento económico e do bem-estar social.”.  

 

2. Recomendação de Não Regulação ou Autorregulação  

Sem prejuízo do que acabou de se expor, a AEM não tem objecções de fundo ou substância aos 

“Princípios de governação na utilização de IA no mercado de capitais” descritos no ponto II.4 do 

Documento, quer quanto à sua formulação quer quanto ao respectivo conteúdo. 

Porém, importa notar que o Documento não estabelece uma relação directa entre os princípios 

enunciados em II.4 e a referência que em outro lugar é feita, a propósito do tema em Consulta quanto a 

“(...) pelo que importa promover um quadro jurídico e regulatório apropriado e claro (...)”.  

Neste sentido, a AEM considera da maior importância enfatizar, desde o primeiro momento, que, no seu 

entender, na presente fase, o tema da “Inteligência Artificial e Mercado de Capitais” não deve constituir 

pretexto para quaisquer iniciativas regulatórias nacionais com natureza imperativa, para além do que 

eventualmente possa resultar de imposição europeia, e ainda aí privilegiando sempre uma abordagem 

flexível, e por etapas, relativamente a um número limitado de domínios e com a imposição do menor e 

mais limitado número de obrigações jurídicas possível. 

A este propósito, convém realçar que, a nível europeu, prossegue o processo de discussão com vista à 

adopção de um EU AI Act, encontrando-se o diálogo entre instituições europeias ainda distante de um 

consenso, inclusivamente no que respeita à própria definição de IA a adoptar, a qual, por sua vez, 

condicionará iniludivelmente o âmbito de aplicação do Regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho a aprovar [o relatório final do Parlamento Europeu, sobre a proposta apresentada pela 

Comissão com base no trabalho desenvolvido pelo AI HLEG - High-Level Expert Group on Artificial 

Intelligence, apenas deverá ser aprovado no final do presente ano, pelo que este processo legislativo 

ainda se encontra longe da sua conclusão]. 

Neste quadro, a AEM recomenda que se aguarde pela conclusão do Regulamento europeu, que 

constituirá o cerne da estratégia da União em matéria de definição de IA, bem como do tipo de 

abordagem regulatória a adoptar (em princípio baseada em análises de gestão de risco) e de mecanismos 
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de execução e (auto)avaliação a concretizar, previamente a qualquer iniciativa regulatória (a qual, em 

qualquer caso, e conforme a seguir melhor se detalha, se afigura desnecessária). 

Relativamente ao momento actual do processo europeu, e com interesse para os futuros 

desenvolvimentos do Documento, importa igualmente notar que um crescente número de posições 

provindas da indústria e da economia real têm alertado para o provável carácter exorbitante das intenções 

regulatórias das instituições europeias e para o elevado risco de, nesta como em tantas outras matérias, 

o habitual excesso de zelo da União em relação à legislação a elaborar poder ter efeitos 

contraproducentes, inibidores da competitividade das empresas europeias em comparação com as suas 

congéneres de outros territórios; nota-se em particular que, diferentemente das intenções europeias, 

outras geografias têm optado por uma abordagem autorregulatória (caso do Japão ou de Singapura) ou 

por abordagens de foco sectorial (EUA) e não de horizontalidade com regras aplicáveis a todos os 

sectores da economia, para citar apenas alguns exemplos de países membros do FCAI - Forum for 

Cooperation on Artificial Intelligence.  

Ao exposto, no sentido de considerar que qualquer intervenção regulatória nacional nesta matéria seria 

prematura, deve ainda acrescentar-se a necessidade de aguardar pela possibilidade de uma visão 

articulada entre o Regulamento sobre IA que vier a ser publicado e outras peças igualmente 

fundamentais para a completa compreensão do quadro legislativo em desenvolvimento, como é o caso 

da EU Cybersecurity Strategy, dos Digital Services Act e Digital Markets Act, e do Data Governance 

Act e outras iniciativas em matéria de big data, o projecto EU GAIA-X, ou a proposta de quadro jurídico 

sobre as regras de responsabilidade no contexto dos desafios apresentados pela IA, igualmente 

aguardada durante este ano, para citar apenas algumas das iniciativas em relação às quais ainda não é 

claro como irão integrar-se e interagir, em especial se tivermos em conta que o seu efeito extraterritorial, 

ainda que uma muito longínqua total convergência europeia viesse a ser alcançada, se apresenta como 

provavelmente bastante mais escasso do que o pretendido pela Comissão. 

Ademais, e em qualquer caso, é entendimento da AEM que a intervenção das políticas públicas nestas 

matérias deve actuar como catalisador, e nunca como obstáculo, da adesão e da liderança das empresas 

no desenvolvimento de investimentos em IA, devendo limitar-se ao máximo a imposição de novos 

encargos e custos em matéria de regulamentação e de supervisão.  

Assim, a recomendação da AEM é, em primeiro lugar, a de não desenvolvimento de novas iniciativas 

regulatórias; e, apenas supletivamente, no caso de, por exemplo, na presente consulta serem 

identificadas falhas de mercado que pareçam obrigar a algum tipo de intervenção regulatória, que 

existindo desenvolvimento de nova regulação seja dada preferência total a mecanismos recomendatórios 
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e de autorregulação, de forma a que o tema da IA não seja mais um a contribuir para coarctar ainda mais 

o funcionamento de um mercado já sobrecarregado por custos e imposições legais, para mais, neste 

caso, em referência a matérias que ainda estão longe de ter atingido um nível suficiente de estabilidade 

e maturidade.  

Mantendo todo o acima exposto, admite-se que, no que respeita ao tema específico do governo das 

sociedades, possa existir a necessidade de iniciar ou antecipar uma reflexão sobre a influência da IA nos 

órgãos de administração e de fiscalização das sociedades em geral, consubstanciando desafios que, nota-

se, são desafios do Direito das Sociedades em geral e não especificamente ou principalmente das 

sociedades cotadas. 

Neste ponto, a AEM compromete-se a investigar e aprofundar  as matérias em causa, designadamente 

no contexto do processo em curso de revisão do Código de Governo das Sociedades, considerando e 

observando o papel da inteligência artificial como consultora do órgão de administração e, 

eventualmente, procurando prevenir a utilização da inteligência artificial como parte integrante do órgão 

de administração (ou a delegação de poderes de administração em algoritmos), caso, após ampla 

reflexão, se entenda que a inexistência de personalidade jurídica não conflitua com a admissibilidade 

legal de um robô/algoritmo-administrador (posição que não se acolhe). 

Em qualquer caso, é importante enfatizar que, no que respeita especificamente às sociedades cotadas 

não financeiras, a intervenção da CMVM deve ser circunscrita pela observância dos princípios da 

legalidade, da necessidade, da clareza e da publicidade, e a monitorização da inovação tecnológica 

limitada ao estritamente necessário e com conexão directa ao funcionamento, estabilidade e integridade 

dos mercados de capitais, não devendo de nenhum modo prejudicar o bom funcionamento e 

desenvolvimento do mercado ou de iniciativas de IA a ele associadas. 

Subjacente aos entendimentos da AEM acabados de expor encontra-se uma forte convicção quanto à 

natureza essencialmente neutral da IA, já que, salvo melhor opinião, e demonstração, as novas 

tecnologias e ferramentas, com a excepção de situações limite como é o caso do robô/algoritmo-

administrador, não alteram no essencial a natureza das actividades prosseguidas pelas empresas e pelos 

seus órgãos de governo.  

A IA enquanto ferramenta de análise e processamento de dados, apenas é geradora, de forma mais célere 

e eventualmente mais precisa, de recomendações de acção por meio da previsão, classificação ou 

identificação de padrões e, nessa perspectiva, as suas raízes ontológicas não são novas e os problemas 

suscitados são susceptíveis de, com maior ou menor facilidade,  serem acomodados e ponderados à luz 

dos deveres legais que já hoje impendem sobre os membros dos órgãos de administração e de 
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fiscalização, e cujo incumprimento é gerador de responsabilidade, permitindo manter o equilíbrio entre 

regulamentação e inovação sem adição de novos dispositivos obrigatórios.  

Por último, reitera-se que, como em inúmeras outras ocasiões temos defendido, também nesta matéria, 

ainda que em sede recomendatória ou autorregulatória, é essencial que sejam evitados fenómenos de 

gold plating (ou seja, de adição de conteúdos ou exigências suplementares na transposição de textos 

comunitários), os quais desvirtuam o level playing field comunitário e geram assimetrias e distorções 

concorrenciais injustificadas e penalizadoras entre as empresas portuguesas e as demais empresas 

europeias, fomentando o forum shopping e o êxodo de agentes e de investimento de Portugal.  

 

3. Iniciativas da CMVM no sentido de contribuir para um maior aprofundamento do 
conhecimento dos benefícios e riscos associados à utilização de IA no mercado de 
capitais em Portugal 

A CMVM ocupa uma posição privilegiada, de autoridade e independência e, no caso vertente, já com 

iniciativas concretas desenvolvidas, como é o caso do "CMVM inov – Polo de Inovação do Mercado de 

Capitais", para poder suscitar o diálogo entre entidades governamentais, da academia, da indústria, e da 

sociedade civil, e similares, que trabalhem em diferentes aspectos das questões levantadas pela IA, com 

aplicação ao mercado de capitais. 

Neste contexto, a AEM recomenda à CMVM a criação de um fórum de alto nível para apresentação, 

análise e crítica de investigação ou evidência empírica relativa ao papel da IA no mercado de capitais, 

e discussão e criação de ideias sobre novas tecnologias de IA aplicáveis ao desenvolvimento do mercado, 

fomentando a cooperação entre as principais partes interessadas na construção de um ecossistema e 

cadeia de IA sustentável e competitiva que beneficie o mercado de capitais, incluindo recursos de 

tecnologia, parcerias e colaboração multifuncional. 

Um fórum de excelência com estas características que, por via da colaboração multidisciplinar, possa 

considerar os aspectos estratégicos do desenvolvimento do mercado e o estudo das implicações e riscos 

dos avanços identificados na IA, poderia ter um contributo muito significativo na maximização dos 

benefícios, na minimização dos danos potenciais, e na sinalização da condução mais equilibrada e 

adequada das tecnologias em causa, bem como na eventual articulação com outras iniciativas como, 

entre outros aspectos, a “Estratégia Nacional de Inteligência Artificial” (AI Portugal 2030). 

E, desta forma, a CMVM estaria efectivamente a contribuir para a criação de oportunidades de atracção 

de novos emitentes, intermediários financeiros e investidores, e para o equilíbrio do sistema financeiro 
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e o desenvolvimento do mercado português, com uma visão global e de amplo alcance, focada em 

desígnios essenciais e não apenas na tecnologia. 

A diversidade de visões subjacente a uma iniciativa desta índole, e a maior aproximação ao sector 

privado e à indústria, teriam ainda o potencial de reduzir os encargos regulatórios e as barreiras à 

inovação e à actividade empresarial, incentivando o desenvolvimento e uso de IA e o aumento da 

competitividade das empresas emitentes portuguesas no mercado global. 

A finalizar este ponto, a AEM veria igualmente como muito positivo o desenvolvimento de plataformas 

de literacia regulatória, com relevante importância nas fases de definição das agendas políticas e nos 

processos de elaboração legislativa, bem como a implementação de abordagens mais eficazes na 

monitorização dos impactos e danos causados pela legislação na competitividade das empresas 

portuguesas e respectiva distribuição ao longo da cadeia de valor.  

 

4. Utilização de IA no cumprimento de deveres dos emitentes  

Em termos gerais, os temas abrangidos pela Q34 parecem suficientemente desenvolvidos no 

Documento, concordando-se, com os comentários apresentados pela CMVM quanto às vantagens da 

utilização de IA no cumprimento de deveres, em especial de reporte e de informação, das empresas 

emitentes.  

Ainda assim, sistematizando, poderá ser útil confirmar que, na perspectiva da AEM, a utilização de 

tecnologias de IA poderá contribuir para:  

- permitir a estruturação e análise de grandes quantidades de dados de forma mais eficiente e 

célere, tornando a experiência do utilizador da informação mais atractiva com base em 

documentos e relatórios que espelham de forma mais precisa a realidade e sustentam uma 

decisão de investimento mais informada; 

- facilitar a elaboração ou validação/certificação da informação a divulgar ao mercado; 

- agilizar processos, com redução de custos operacionais, em virtude do aumento da 

produtividade e libertação de recursos, associados à automatização e simplificação de 

procedimentos administrativos ou automatização de tarefas manuais menos complexas e mais 

repetitivas; 

- auxiliar no tratamento e divulgação de informação relativa a participações qualificadas (e 

cômputo de direitos de voto para esse efeito); 
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- auxiliar na identificação de informação em falta à luz dos requisitos legais aquando do 

cumprimento de deveres de reporte e informação ou na elaboração de peças com conteúdo 

obrigatório como é o caso dos prospectos ou de determinados relatórios. 

 

5. IA, cibersegurança e negociação algorítmica  

Afigura-se ainda pertinente uma última nota breve sobre os temas em epígrafe. 

No que respeita à cibersegurança, naturalmente, parece evidente que a inteligência artificial pode ser 

desenvolvida como mecanismo de segurança contra ataques telemáticos (tal como, em sentido oposto, 

pode ser utilizada, para criar e perpetrar novas modalidades de ataques contra os sistemas das instituições 

e das empresas).  

E é igualmente certo que as tecnologias de IA trazem vantagens reconhecidas a este combate (por 

exemplo, quanto à detecção, de forma muito mais célere, de tentativas de ataques, bem como de 

neutralização desses ataques e de prevenção de novas ocorrências similares).  

Ainda assim, afigura-se redutor reduzir cada um destes temas à sua mútua influência; as potencialidades 

da IA ultrapassam em muito o tema da cibersegurança e o tema da cibersegurança carece em muitos 

casos de uma gestão de risco e de mecanismos de prevenção e resposta que não passam necessariamente 

pela utilização de IA. 

Ou seja, sendo certo que se afigura especialmente importante, em todos os momentos, a promoção de 

uma cultura de cibersegurança no seio das organizações, habilitando-as a lidar adequadamente e de 

forma atempada com as ameaças associadas (e procurando ajudar a mitigar os custos de implementação, 

desenvolvimento e manutenção envolvidos), a AEM considera que é importante manter a separação e 

autonomia dos dois temas, ainda que considerando áreas de intersecção, de modo a tirar o melhor partido 

da observação dos epifenómenos das duas matérias distintas.  

Já no que respeita à negociação algorítmica, e especialmente à negociação de alta frequência (“high 

frequency trading”), os riscos inerentes à negociação em instrumentos financeiros com intervenção 

humana mínima ou nula, em particular quando esteja em causa a análise de dados do mercado a alta 

velocidade, num período de tempo muito curto, para um grande número de transacções ou ordens, 

encontram-se bem documentados e, do mesmo modo, são conhecidas as preocupações e o cepticismo 

da AEM relativamente a todas as formas de negociação que possam promover preços de mercado que 

não reflictam com exactidão os valores fundamentais subjacentes das empresas representadas pelos 

activos em causa. 
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Termos em que a matéria deve merecer o acompanhamento próximo e atento das autoridades de 

supervisão, em especial no tocante à monitorização dos efeitos de distorção sobre os preços das acções 

das empresas mais lucrativas, com mais rápido e sustentado crescimento, menor risco associado, mais 

líquidas e com melhor governação. 

 

6. Observações finais – a importância do Papel das Empresas 

Na perspectiva da AEM, o ponto essencial a salientar e ter presente em todos os momentos de uma 

eventual intervenção regulatória, ou outro tipo de iniciativa, sobre a matéria em apreço é o do lugar 

central que as empresas cotadas devem ocupar em todo o processo de desenvolvimento de novas 

políticas sobre IA aplicável no mercado de capitais, mesmo, ou principalmente, quando, essas políticas 

parecerem dirigir-se, primeiramente ou directamente, a outros agentes (e.g., intermediários financeiros, 

estruturas de mercado, gestores de activos,  auditores, utilizadores, empresas RegTech e SupTech, etc.). 

Simultaneamente, e conforme sempre tem defendido, em coerência com as inúmeras propostas 

apresentadas com vista à revitalização do mercado de capitais nacional, a AEM entende como 

fundamental que se caminhe no sentido de um mercado mais competitivo e inovador, mas que 

igualmente assegure uma economia mais digitalizada. 

Neste contexto, é da maior importância que qualquer abordagem ao tema do IA nos mercados de capitais 

tenha em conta as diferenças entre os distintos sectores e a variada dimensão das empresas, considerando 

sempre, por exemplo, o elevado custo dos recursos humanos (aliás, escassos) e dos recursos materiais, 

os constrangimentos financeiros que em cada momento impendem sobre as empresas fruto do contexto 

nacional e internacional, os elevados custos de desenvolvimento e investigação em IA, ou a ausência 

em muitos casos de apoio político e institucional, bem como de ferramentas eficientes de literacia digital.  

Do mesmo modo, é essencial permitir que todas as companhias, independentemente dos seus diferentes 

estádios de desenvolvimento e crescimento, possam adaptar-se a uma realidade que é nova, evitando a 

criação de dificuldades acrescidas que possam prejudicar algumas empresas relativamente a outras por 

força da eventual imposição de normas que não se mostrem devidamente adaptadas às diferentes 

realidades objecto de aplicação, situação que, no limite, poderia conduzir a significativos prejuízos para 

a economia nacional. 

Ao exposto, acresce que, como é conhecido, são as empresas as principais responsáveis pela 

concretização das soluções para a transição digital, na medida em que só as empresas, através do 

investimento e da inovação, podem assegurar o sucesso dessa transição. 
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Pelo que, e independentemente de outras considerações gerais, parece essencial que a progressão nestas 

matérias se faça de modo consensualmente aceite por todas as partes interessadas, respeitando sempre a 

necessidade de familiarização com os novos temas e abordagens e a concomitante necessidade de 

respeitar os tempos próprios de uma adequada transição, digital, económica, social, ambiental ou de 

outro tipo, sob pena de, no caso contrário, poderem afectar-se negativamente os progressos futuros e a 

concretização dos objectivos pretendidos neste domínio.  

Neste ponto, a circunstância de a literatura disponível confirmar que as principais organizações estão 

atentas às tendências e ao papel proactivo que devem assumir no desenvolvimento e utilização de 

tecnologias de IA, e no desenvolvimento de princípios, políticas de gestão de risco e critérios de design 

de IA, num ambiente de promoção de inovação, flexibilidade, confiança e responsabilidade, 

naturalmente, justifica um sentimento de optimismo em relação aos progressos futuros.  

 
A AEM rege a sua conduta e actividade através da afirmação de valores como a integridade, a 

transparência, o conhecimento, a credibilidade e o trabalho em equipa; nestes termos, a publicação das 

suas Posições e contributos não apenas é autorizada como constitui um imperativo ético permanente. 

 
Agradecendo antecipadamente a melhor atenção de V. Exas. em relação ao acima exposto, fica esta 

Associação ao dispor para quaisquer esclarecimentos ou para o que for considerado pertinente. 

 
Com os nossos melhores cumprimentos, 

 

Pela Direcção da AEM,  
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