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CIRCULAR RELATIVA AOS OIC NO LIMIAR DA MATURIDADE 

DATA: 16/04/2018 

 

1. A presente Circular visa prestar esclarecimentos quanto às implicações da data de 

maturidade dos organismos de investimento coletivo («OIC») regulados pelo Regime Geral 

dos Organismos de Investimento Coletivo («RGOIC»), aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 

de fevereiro, em particular no que se refere aos deveres de atuação das entidades 

responsáveis pela gestão de OIC («Gestoras»). 

2. Entende-se por OIC, as instituições, dotadas ou não de personalidade jurídica, que têm 

como fim o investimento coletivo de capitais obtidos junto de investidores, cujo 

funcionamento se encontra sujeito a um princípio de repartição de risco e à prossecução do 

exclusivo interesse dos participantes.  

3. Neste sentido, a gestão dos OIC por parte das Gestoras pressupõe a prática de atos e 

operações necessários à boa concretização da política de investimentos orientada pela 

gestão do risco associada ao investimento, incluindo a sua identificação, avaliação e 

acompanhamento.  

4. Assim, o termo da duração do OIC implica a existência de estratégias definidas de 

investimento e de desinvestimento com vista ao reembolso, na data pré-determinada, do 

investimento efetuado pelos participantes. 

5. Na presente data constata-se que sem prejuízo do cumprimento da política de investimentos 

definida nos documentos constitutivos, importa que as Gestoras conformem a sua atuação 

ao concreto período de duração, estabelecendo e cumprindo planos consonantes com o 

período de desinvestimento, de modo a que, na data de maturidade dos OIC, seja 

assegurado o reembolso pontual aos participantes do valor das unidades de participação 

subscritas. 

6. Para isso importa que sejam adequadamente considerados os riscos de mercado e do 

próprio investimento, mediante a definição de uma estratégia concreta, temporalmente 

definida no que concerne aos períodos de investimento, e em especial de desinvestimento 

que estes veículos de investimento devem estar sujeitos. 

7. De igual forma, tendo em consideração os deveres de diligências reforçados das Gestoras, 

importa que sejam adequadamente previstos planos alternativos, que acautelem de forma 

adequada a realização do desinvestimento dentro do período de duração consagrado. 
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8. Com efeito, é entendimento desta Comissão que constitui boa prática as Gestoras criarem 

a rotina de remeterem à CMVM:  

a) Com uma antecedência mínima de dois anos face ao termo de duração do OIC um 

plano de atividades para o mesmo, contendo nomeadamente: indicação concreta 

sobre o plano de investimento e desinvestimento preparado para o OIC (indicando 

inclusive horizontes temporais definidos), da metodologia a seguir, do conjunto de 

atuações a desenvolver, face à data da maturidade do OIC e ou evidência da 

previsível prorrogação da duração. 

b) Com uma antecedência mínima de nove meses face ao termo de duração do OIC 

informação sobre as diligências e ações de desinvestimento promovidas em curso 

com vista ao OIC se liquidar e ou, caso não o tenham ainda feito, informação se foi 

deliberado pelos Participantes procederem à prorrogação da duração do OIC, 

remetendo para o efeito a referida deliberação e demais documentos conexos, por 

forma a cumprir com o disposto no artigo 62.º do RGOIC.  

c) Com uma antecedência mínima de um mês face ao termo de duração do OIC 

informação sobre o ponto de situação, relativamente às diligências e ações de 

desinvestimento levadas a cabo para efeitos de cumprimento do respetivo prazo de 

duração do OIC e ainda indicação da data em que irá ocorrer o reembolso aos 

participantes do valor das unidades de participação.  

9. Refira-se que a instituição destas rotinas e envio de informação periódica à CMVM tem 

como primordial objetivo a defesa do mercado e a salvaguarda dos interesses dos 

participantes e encontram respaldo nas melhores práticas internacionais que se pretende 

implementar no sector (1). 

Lisboa, 16 de abril de 2018 

                                                           
(1) Vd. Relatório que elaborado pelo Committee on Investment Management (Committee 5) da IOSCO 

denominado IOSCO Report on Good Practices for the Termination of Investment Funds (disponível em: 
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD588.pdf ). 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD588.pdf

