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Exmos. Senhores,  
 
Procedemos à análise da documentação relativa à Consulta da CMVM n.º 8/2019, cujo objecto 
principal é o projecto de regulamento que altera o Regulamento da CMVM n.º 3/2015, de 3 de 
Novembro de 2015, relativo ao Capital de Risco, Empreendedorismo Social e Investimento 
Alternativo Especializado. 
 
O Projecto foi preparado na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 144/2019, que procede 
à transferência para a CMVM das competências de supervisão sobre as sociedades gestoras de 
fundos de investimento e de fundos de titularização de créditos.  
 
O Projecto parece-nos necessário, na sequência da publicação do Decreto-Lei, e o respectivo 
conteúdo, em geral, afigura-se razoável e adequado. 
 
Nestes termos, a iniciativa da CMVM parece-nos, de uma forma geral, positiva, e dela não nos 
parecem resultar implicações negativas para as sociedades cotadas, nessa qualidade. 
 
Sem prejuízo, julgamos importante recordar que, conforme notámos na nossa Carta Ref.ª 
AEM/ASF/667 relativa ao "Processo de Consulta Pública da CMVM "Sobre a possibilidade de 
previsão no ordenamento jurídico nacional dos fundos de créditos””, a AEM continua a entender 
que apenas deveria ser fixado um limite máximo de exposição a risco de crédito por entidade e 
por grupo nas situações em que os fundos de créditos sejam comercializados junto de 
investidores não qualificados. 
  
Relativamente às questões específicas identificadas no ponto IV do documento de Consulta, 
parece-nos adequado, em termos gerais, aplicar as normas de concessão de crédito bancário, ou 
outras mais favoráveis aos mutuários, desde que assegurada a adequada notação do risco de 
crédito, de forma a permitir alguma competitividade entre as diferentes possibilidades de 
concessão de crédito. 

Por último, notamos que a entrada em vigor das alterações em apreço, de acordo com o artigo 
6.º do Projecto, se encontra prevista para o dia 1 de Janeiro de 2020. 
 

Neste momento, não temos outros comentários a acrescentar. 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

 

 


