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CIRCULAR SOBRE PRIIPs SUJEITOS À SUPERVISÃO DA CMVM 

DATA: 04/01/2018 

Desde 1 de janeiro de 2018 é diretamente aplicável no ordenamento jurídico português um novo quadro 

legal sobre pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em 

seguros (PRIIPs), constituído pelo Regulamento (UE) n.º 1286/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 26 de novembro de 2014 sobre os documentos de informação fundamental para PRIIPs 

(Regulamento PRIIPs) e pelo Regulamento Delegado (UE) 2017/653 da Comissão, de 8 de março de 

2017, que complementa o Regulamento (UE) n.º 1286/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre 

os documentos de informação fundamental para PRIIPs (Regulamento Delegado), estabelecendo normas 

técnicas de regulamentação no que diz respeito à apresentação, ao conteúdo, ao reexame e à revisão 

dos documentos de informação fundamental, bem como às condições para o cumprimento do requisito de 

fornecer esses documentos.  

Não existindo àquela data um enquadramento legislativo nacional que dê execução às normas europeias 

e permita a aprovação de regulamentação pela CMVM, torna-se necessário clarificar o quadro regulatório 

aplicável desde 1 de janeiro de 2018 no que respeita aos PRIIPs sob a supervisão da CMVM.  

A aplicação da presente Circular mantém-se até à entrada em vigor do regulamento que a CMVM aprovará 

sobre PRIIPs. 

 

1. PRIIPs sujeitos à supervisão da CMVM 

A CMVM é a autoridade competente para supervisionar a produção, comercialização e prestação de 

serviços de consultoria referentes a: 

i) Organismos de investimento coletivo; 

ii) Fundos de titularização de créditos; 

iii) Obrigações titularizadas; 

iv) Instrumentos financeiros derivados, incluindo derivados do mercado de balcão negociados em 

plataformas de negociação eletrónica; 
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v) Valores mobiliários de estrutura derivada; 

vi) Outros valores mobiliários representativos de dívida com possibilidade de reembolso abaixo do 

valor nominal por efeito da sua associação a outro produto ou evento, nomeadamente Notes; 

vii) Produtos duais: produtos que compreendem a comercialização combinada de dois ou mais 

produtos financeiros, resultando, da combinação, um produto com a designação e com 

características específicas e incindíveis em relação aos elementos que o compõem; 

viii) Produtos semelhantes aos previstos nos pontos anteriores. 

Os planos poupança-reforma (PPR), independentemente da forma que assumam, não estão sujeitos ao 

regime PRIIPs, pois encontram-se abrangidos pela isenção prevista no art. 2.º, alínea e) do Regulamento 

PRIIPs.  

Consideram-se abrangidos pela isenção prevista no n.º 2 do artigo 32.º do Regulamento PRIIPs os 

organismos de investimento alternativo — designadamente os regulados pelo Regime Geral dos 

Organismos de Investimento Coletivo (RGOIC) e pelo Regime Jurídico do Capital de Risco, do 

Empreendedorismo Social e do Investimento Especializado (RJCRESIE) — que adotem um documento 

com informações fundamentais (IFI) que cumpra os requisitos previstos nos artigos 153.º a 156.º do 

RGOIC e respetivas normas regulamentares, designadamente as previstas no Regulamento da CMVM 

n.º 2/2015. 

A CMVM é ainda competente para supervisionar a comercialização de operações e contratos de seguros 

ligados a fundos de investimento (unit-linked). Assinale-se que o projeto de proposta de lei que transporá 

a DMIF II procede à redistribuição de competências entre a CMVM e a ASF no que respeita a estes 

produtos. 

 

2. Regime aplicável a partir de 1 de janeiro de 2018  

Desde 1 de janeiro de 2018 é diretamente aplicável no ordenamento jurídico português a regulamentação 

europeia sobre PRIIPs: o Regulamento PRIIPs e o Regulamento Delegado. 

Será unicamente este o regime aplicável em Portugal até que seja aprovado e publicado o regime jurídico 

nacional sobre PRIIPs (que dá execução à regulamentação europeia) e o regulamento da CMVM que visa 

substituir o atual regulamento da CMVM n.º 2/2012. Em particular, deixam de se aplicar o Regulamento 

da CMVM n.º 2/2012 e a Instrução da CMVM n.º 3/2013, sem prejuízo do ponto 3 da presente Circular.  
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Não obstante, a CMVM recomenda o cumprimento das boas práticas abaixo referidas aquando da 

produção e comercialização de PRIIPs sujeitos à sua supervisão. 

A produção, comercialização e prestação de serviços de consultoria relativos a organismos de 

investimento coletivo regulados pelo RGOIC, pelo RJCRESIE e por legislação avulsa, fundos de 

titularização de créditos e obrigações titularizadas e bem assim a prestação exclusiva do serviço de 

receção e transmissão ou execução de ordens relativas a PRIIPs estão isentas do cumprimento destas 

boas práticas, mantendo-se as obrigações decorrentes da legislação específica citada.  

 

2.1 Envio do documento de informação fundamental (DIF) à CMVM  

Nesta fase, os produtores ou comercializadores de PRIIPs não terão de enviar o DIF à CMVM, ao contrário 

do previsto no projeto de regulamento da CMVM sobre PRIIPs que esteve em consulta pública em 

novembro de 2017 (Projeto de Regulamento).  

Exigindo-se no futuro o envio do DIF à CMVM, será fixado um período transitório adequado para que 

sejam remetidos à CMVM os DIFs elaborados entre 1 de janeiro de 2018 e a data de entrada em vigor do 

regulamento da CMVM que densifique as regras desse envio. As instruções de envio, via extranet da 

CMVM, deverão corresponder, no essencial, às regras constantes do anexo 1 ao Projeto de Regulamento. 

Isto não prejudica que o DIF seja remetido à CMVM quando este documento se integre num processo de 

autorização ou registo do próprio PRIIP ou de outra documentação a ele inerente junto da CMVM.  

 

2.2 Declarações do investidor não profissional que subscreve ou adquire um PRIIP  

O documento que, independentemente do seu formato ou suporte, formalize a subscrição ou aquisição do 

PRIIP (comumente designado por boletim de subscrição) inclui um campo manuscrito (quando a 

subscrição/aquisição for efetuada presencialmente) ou digitado (quando a subscrição/aquisição for 

efetuada por via eletrónica) pelo investidor não profissional com o seguinte teor:  

a) «Recebi um exemplar do Documento de Informação Fundamental deste produto previamente à sua 

aquisição», ou «Recebi um exemplar do Documento de Informação Fundamental deste produto 
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previamente à transação inicial», consoante aplicável; e 

b) «Li e compreendi as características e os riscos associados à minha decisão de investimento»; e  

c) Quando aplicável, «Tomei conhecimento de que, além de estar exposto ao risco de crédito das 

entidades referidas no DIF, poderei também perder [até …%/a totalidade] do montante investido» e, se 

aplicável, «e poderei ter que efetuar pagamentos adicionais face ao montante inicialmente investido», 

sendo manuscrita ou digitada apenas uma das expressões entre parêntesis retos, em função das 

características do PRIIP subscrito pelo investidor não profissional, sendo expressa a percentagem da 

perda máxima potencial. 

 

2.3 Comunicação das alterações ao DIF 

Não obstante a regulamentação europeia prever a publicação do DIF revisto no website do produtor, a 

CMVM entende necessário assegurar formas mais adequadas de levar ao conhecimento do investidor 

não profissional as alterações introduzidas no DIF.  

Assim, o comercializador de PRIIPs informa os clientes que tenham investido no PRIIP — ou, no caso de 

processos de investimento em curso, tenham transmitido ordem nesse sentido — que o DIF foi revisto 

quando tiver ocorrido, nomeadamente: 

i) Uma das situações previstas nas alíneas b) e c) do n.º 2 do art. 15.º do Regulamento Delegado; 

ii) A inclusão, alteração ou eliminação das referências a qualquer uma das informações previstas no 

n.º 2 do art. 3.º do Regulamento Delegado. 

A comunicação é feita de forma individualizada, sem demora injustificada e, para além das alterações ao 

DIF, refere ainda: 

• O local e modo de consulta do DIF revisto; e 

• A informação relativa aos direitos que assistem aos clientes nos termos legais e contratuais 

aplicáveis, em consequência das alterações que motivaram a revisão do DIF. 

Nesta fase, os produtores ou comercializadores de PRIIPs não terão de enviar o DIF revisto à CMVM, ao 

contrário do previsto no Projeto de Regulamento.   
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Exigindo-se no futuro o envio do DIF revisto à CMVM, será fixado um período transitório adequado para 

que sejam remetidos à CMVM os DIFs revistos até à data de entrada em vigor do regulamento da CMVM 

que densifique as regras desse envio. As instruções de envio, via extranet da CMVM, deverão 

corresponder, no essencial, às regras constantes do anexo 4 ao Projeto de Regulamento. 

 

3. Regime aplicável aos produtos financeiros complexos que, até 31 de dezembro de 2017, 

reportavam ao abrigo da Instrução da CMVM n.º 3/2013  

As entidades que reportavam informação à CMVM ao abrigo da Instrução da CMVM n.º 3/2013 continuam 

a cumprir os deveres de reporte aplicáveis até à extinção dos produtos financeiros complexos relevantes 

nos exatos termos em que as obrigações de reporte ali se encontram previstas.  

 

4. Idioma do DIF  

Para efeitos do n.º 1 do art. 7.º do Regulamento PRIIPs, e além de os DIF poderem ser redigidos (ou 

traduzidos) em língua portuguesa, os DIF podem ainda ser redigidos (ou traduzidos) num idioma de uso 

corrente nos mercados financeiros internacionais (i.e., o inglês) desde que o investidor não profissional a 

quem esse DIF seja entregue declare, num suporte duradouro, e no momento da subscrição ou aquisição 

do PRIIP, que domina esse idioma e que aceita receber o DIF nesse idioma. 

Este regime linguístico não se aplica à prestação exclusiva do serviço de receção e transmissão ou 

execução de ordens relativas a PRIIPs.  

 

5. Publicidade a PRIIPs 

A publicidade a PRIIPs deve respeitar todas as normas e princípios aplicáveis à publicidade, 

designadamente o disposto no art. 9.º do Regulamento PRIIPs. 

Até à entrada em vigor do regime jurídico nacional sobre PRIIPs, as mensagens publicitárias relativas a 

PRIIPs sob a supervisão da CMVM não estão sujeitas à sua aprovação prévia. 
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6. Definição de “prestação exclusiva do serviço de receção e transmissão ou execução de ordens 

relativas a PRIIPs” para efeitos da presente Circular 

Para efeitos da presente Circular, por “prestação exclusiva do serviço de receção e transmissão ou 

execução de ordens relativas a PRIIPs” entende-se aquela que ocorre por exclusiva iniciativa do investidor 

não profissional e na qual não se verifique nenhum elemento de comercialização do PRIIP (conforme 

abaixo definida). 

O conceito de “comercialização” abrange qualquer conduta do intermediário financeiro no sentido de 

divulgar ou propor a subscrição, aquisição ou transação de um PRIIP, utilizando qualquer um dos meios 

publicitários ou de comunicação usuais, inclusive meios à distância, tal como a internet, estando aqui 

incluído qualquer outro suporte de comunicação, presencial ou à distância, utilizado pelo intermediário 

financeiro e dirigido a investidores não profissionais, incluindo documentação pré-contratual sobre o 

serviço de negociação disponibilizado, elementos promocionais de suporte à venda do PRIIP, newsletters 

públicas ou circuladas para mailing lists de grupos de investidores não profissionais, informação difundida 

em ambiente reservado a investidores não profissionais com relacionamento bancário com os 

comercializadores (homebanking), web-binars, tutoriais de negociação e similares. 

 

Lisboa, 04 de janeiro de 2018 

 

 


