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Análise de Impacto Regulatório (AIR)  

 

I. Introdução  

A análise de impacto regulatório (AIR) visa conferir apoio estruturado à tomada de decisões de 

política regulatória, permitindo a avaliação de cenários alternativos, seja na implementação de 

novos normativos, seja no processo de revisão da regulamentação em vigor. 

A presente proposta regulamentar apresenta e justifica o projeto de revisão do Regulamento da 

CMVM n.º 2/2015 relativo a Organismos de Investimento Coletivo (Mobiliários e Imobiliários) e 

comercialização de Fundos de Pensões Abertos de Adesão Individual (projeto de regulamento). 

Esta revisão insere-se no âmbito da revisão do Regime Geral dos Organismos de Investimento 

Coletivo (RGOIC), aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, nos termos do Decreto-lei 

n.º 56/2018, de 9 de julho, recentemente publicado.  Neste âmbito, além da revisão de matérias 

que exigiam aperfeiçoamentos legais, optou-se por concentrar, a par com a legislação europeia 

sobre a matéria, a globalidade do enquadramento legal aplicável às entidades responsáveis pela 

gestão de organismos de investimento coletivo (OIC) no RGOIC, designadamente a matéria 

relativa à organização e exercício da atividade de gestão de OIC, tendo-se afastado a aplicação 

do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro 

(CVM), a estas entidades no que respeita ao exercício desta atividade. 

Neste contexto, torna-se necessário rever o Regulamento da CMVM n.º 2/2015 (Regulamento) 

quanto às referências existentes ao CVM.  

Em coerência com a revisão efetuada ao RGOIC, concentra-se as matérias relativas aos 

gestores de OIC (no âmbito do exercício destas funções) no projeto de regulamento. Para o 

efeito, inclui-se neste projeto as matérias do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 (cujas alterações 

foram recentemente objeto de consulta pública) aplicáveis aos referidos gestores, salvo no que 

respeita ao relatório de controlo interno, relativamente ao qual o Regulamento da CMVM n.º 

2/2007 mantém a sua aplicação, com as especificidades previstas no projeto de regulamento.  

Aproveita-se ainda para revogar as normas relativas: 
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i) a produtos financeiros complexos (PFC), atendendo à substituição conceptual destes 

produtos pelos produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com 

base em seguros (PRIIPs), em virtude do surgimento de legislação europeia que 

enquadra os referidos produtos nesta última figura (Regulamento (UE) n.º 1286/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de novembro de 2014);  

ii) à comercialização de fundos de pensões abertos de adesão individual (FPAAI), em 

consequência da reversão das competências de regulação e supervisão sobre FPAAI 

para a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), de forma a 

fazer coincidir nesta entidade a supervisão e os poderes de intervenção no âmbito da 

comercialização daqueles produtos, o que já resulta das alterações que constam da 

Proposta de Lei n. º 109/XIII, que se encontra atualmente em tramitação parlamentar; e 

iii) a matérias referentes a organismos de investimento coletivo do mercado monetário que 

passam a estar regulados em diploma europeu específico (Regulamento (UE) 2017/1131 

do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017). 

Finalmente, procede-se ao aperfeiçoamento de diversas matérias cuja clarificação se impõe. 

II. Análise de impacto  

A presente proposta de revisão do Regulamento da CMVM n.º 2/2015 tem como finalidade: 

a. atualizar e aperfeiçoar o regime atualmente em vigor, em particular no que respeita: 

i) à atualização das remissões constantes deste diploma regulamentar em 

consequência da revisão do RGOIC e da transposição da Diretiva 2014/65/UE 

do Parlamento e do Conselho de 15 de maio de 2014 relativa aos mercados de 

instrumentos financeiros (DMIF II). Nestes casos, os impactos associados não 

serão aqui analisados pois foram já considerados pelas entidades competentes; 

ii) à revogação das normas que tratam da matéria dos FPAAI, que irão passar para 

a esfera de competências de supervisão da ASF, em consequência das 

alterações constantes da Proposta de Lei n.º 109/XIII que altera o Código dos 

Valores Mobiliários. Neste caso, os impactos associados não serão aqui 

analisados pois foram já considerados pela entidade competente; 

iii) à revogação das normas que preveem a aplicação do Regulamento da CMVM 

n.º 2/2012 às unidades de participação de organismos de investimento coletivo 

qualificadas como PFC, em virtude da revogação deste último diploma 

regulamentar em consequência da legislação europeia relativa aos PRIIPs, pelo 

que os impactos associados não serão aqui analisados pois foram já 

considerados pela entidade europeia responsável por esta legislação; 

iv) à revogação das normas relativas a diversas matérias referentes a organismos 

de investimento coletivo do mercado monetário na sequência da necessidade de 

adaptação da ordem jurídica interna ao Regulamento (EU) 2017/1131 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017, relativo aos fundos 

do mercado monetário, pelo que, os impactos associados não serão aqui 

analisados pois foram já considerados pela entidade europeia responsável por 

este regulamento.  

b. revogar as normas previstas no “Artigo 4.º- Norma revogatória” da proposta, por serem 

decorrentes de alterações ao RGOIC (por exemplo, a revogação do artigo 80.º do 

Regulamento é justificada pela revogação do artigo do RGOIC que previa o envio do 

relatório anual do depositário à CMVM). Neste caso e nos demais casos de revogações, 

que não foram objeto de referência específica nesta AIR, os impactos não são objeto de 

análise por terem sido considerados nas alterações aos normativos que originaram a 

referida revogação. 

c. concentrar neste Regulamento as matérias do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 

aplicáveis aos gestores de OIC, com as necessárias adaptações, e cujos impactos se 

incluem na descrição em baixo. 

Para efeitos de AIR a presente proposta irá resultar, na nossa opinião, em custos incrementais 

mínimos para as entidades supervisionadas.  

Abordam-se nesta AIR apenas as revisões de matérias que originam impactos económicos 

incrementais, ainda que mínimos, em face dos normativos já existentes, uma vez que as 

restantes alterações não têm implicações económicas suscetíveis de serem abordadas numa 

AIR. Neste contexto, salientam-se as seguintes alterações: 

a. Clarificação da redação do n.º 4 do artigo 11.º, não sendo expectável uma alteração 

relevante ao que atualmente é exigido às entidades supervisionadas. Com efeito, 

atualmente exige-se um registo detalhado da política de investimento e a comunicação 

à CMVM de eventuais alterações, passando a exigir-se um registo das decisões 

estratégicas e operacionais relativas à referida política de investimento, bem como da 

sua execução, e a comunicação à CMVM das eventuais alterações, apenas quando 

solicitado por esta entidade. Desta forma, julga-se que a nova proposta irá resultar em 

custos incrementais mínimos, pois é expectável que as entidades supervisionadas não 

tenham necessidade de criar novos sistemas ou processos para responder às exigências 

da nova redação; 

b. Alteração da redação do artigo 63.º, nos termos da qual se prevê que a comunicação 

individualizada aos participantes de OIC identifique as alterações aos documentos 

constitutivos. Crê-se que esta norma apenas clarifica o que já consta do artigo 26.º do 

RGOIC na parte relativa à comunicação aos participantes das alterações aos 

documentos constitutivos. Por não se exigir, ao invés do regime atualmente em vigor, o 

envio do IFI contendo as referidas alterações, julgamos que os impactos associados 

sejam de poupanças incrementais mínimas para as entidades supervisionadas; 
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c. Aditamento do artigo 1.º- A, do capítulo I, do novo Título I-A que reflete o que já é 

atualmente exigido às entidades supervisionadas tal como previsto no Regulamento da 

CMVM n.º 2/2007, sendo por isso expectável que resulte em impactos incrementais 

mínimos para as entidades a ele sujeitas. 

Sem prejuízo do referido, a redação do n.º 2 do artigo 1.º -A contém dois elementos 

relevantes para efeitos da presente AIR, num caso originando custos e no outro 

originando poupanças para as entidades supervisionadas, mas ambos numa escala 

incremental mínima. Em particular é agora exigido que o programa de atividades 

contenha informação relativa: 

(i) aos três primeiros anos de atividade, o que se traduz numa alteração marginal 

em face dos dois anos exigidos pelo normativo atualmente em vigor, e 

(ii) aos respetivos pressupostos, à análise de sensibilidade às variáveis críticas e 

ao teste de esforço ao plano de viabilidade económico-financeiro dos três 

primeiros anos de atividade (é de notar que a informação do break-even 

funcional era já exigida). 

Em nossa opinião, esta nova exigência irá resultar em custos acrescidos para as 

entidades supervisionadas, no entanto, deixa-se de exigir que as entidades 

supervisionadas forneçam outra informação (por exemplo, informação sobre o tipo de 

investidores a que se pretende prestar o serviço e o tipo de instrumentos financeiros (cf. 

alíneas a) e b), do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2007)), o que se 

traduzirá em poupanças incrementais mínimas para as entidades supervisionadas.  

Destarte, e em termos globais, crê-se que os impactos do aditamento deste artigo com 

as alterações descritas se irão traduzir em custos incrementais mínimos para as 

entidades supervisionadas.  

d. A clarificação da redação do n.º 2 do artigo 101.º, que não altera as obrigações das 

entidades a ele sujeitas (i.e. mantém-se o que já era exigido anteriormente a estas 

entidades no que respeita à divulgação do aviso no sistema de difusão de informação 

da CMVM) e o aditamento das normas do capítulo II “Requisitos para o exercício da 

atividade” e do capítulo III “Informação” do Titulo I -A, que espelha o que era já exigido 

no Regulamento CMVM n.º 2/2007,  irão resultar em impactos incrementais mínimos 

para as entidades supervisionadas. 

Não foram identificados outros impactos económicos relevantes associados a esta proposta de 

revisão do Regulamento da CMVM n.º 2/2015. 


