
 1 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Instrução da CMVM n.º 03/2012 

Envio de Informação Relevante sobre Organismos de Investimento 
Coletivo e Fundos de Investimento Imobiliário 

 
 

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) disponibiliza, no sistema de 

difusão de informação na sua página da Internet, um conjunto de informações 

sobre organismos de investimento coletivo (OIC) e fundos de investimento 

imobiliário (FII), entre as quais documentos constitutivos e relatórios e contas. Os 

documentos constitutivos contêm ainda informação sobre os custos dos OIC e FII, 

pelo que importa aumentar a eficiência e eficácia dessa divulgação. 

 

Adicionalmente, as entidades gestoras de OIC enviam à CMVM informação sobre o 

acréscimo da perda potencial máxima (Value at Risk ou, abreviadamente, VaR) 

resultante da utilização de instrumentos financeiros derivados nos OIC por si 

administrados que não se encontrem dispensados do respetivo cálculo, como 

consta, nomeadamente, do anexo n.º 2 do Regulamento da CMVM n.º 15/2003. 

No sentido de tornar céleres os procedimentos de envio de informação, reforçando 

a sua segurança, rigor e qualidade, e facilitar o acesso por parte das entidades 

gestoras à extranet, alterou-se a forma de envio, bem como das rotinas que 

comprovam o sucesso do reporte, o qual só é verificado no dia seguinte ao da 

receção da informação. 

 

Nestes termos, a CMVM, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 369.º do Código 

dos Valores Mobiliários, determina, através da presente Instrução, o seguinte: 

 

Norma número 1: As versões finais dos documentos constitutivos (prospetos e 

regulamento de gestão), relatórios e contas e outras informações dos OIC e FII 

que, nos termos do disposto na alínea a) do número 1 do artigo 70.º do Regime 

Jurídico dos OIC (RJOIC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 252/2003, de 17 de 

outubro, e no número 1 do artigo 19.º do Regime Jurídico dos FII (RJFII), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 60/2002, de 20 de março, se destinem a divulgação no 

sistema de difusão de informação da CMVM ou, nos termos do disposto no número 

2 do artigo 70.º do RJOIC e no número 2 do artigo 19.º do RJFII, devam ser 

enviadas à CMVM, são remetidas pelas entidades gestoras, tendo por base ficheiro 

em formato PDF: 

-  até ao início do prazo da oferta, no caso dos documentos constitutivos de 

OIC/FII fechados de subscrição pública e de OIC/FII abertos com período 

de recolha prévia de intenções de subscrição; 

-  até à data de constituição, para os restantes tipos de OIC/FII; 

-  na data de entrada em vigor das alterações aos documentos constitutivos; 

-  no prazo legalmente definido, nos restantes casos. 

 

Norma número 2: Os valores da taxa global de custos dos OIC e FII (no caso dum 

FII, estimada como o quociente entre a soma da comissão de gestão e da comissão 

de depósito, em cada ano civil, e o seu valor líquido global médio nesse mesmo ano 

civil) e da rotação média da carteira dos OIC e FII (no caso dum FII, estimada 
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como o quociente entre o volume de transações, em cada ano civil, e o seu valor 

líquido global médio nesse mesmo ano civil) são remetidas pelas respetivas 

entidades gestoras, tendo por base ficheiro ASCII com os campos separados por 

ponto e vírgula, até ao dia 31 de março do ano seguinte ao ano a que os valores 

respeitem. 

 

As alterações às comissões de subscrição, resgate e transferência (máximas) dos 

OIC abertos e FII abertos e mistos aplicáveis a um investimento realizado num 

determinado montante/prazo são remetidas pelas respetivas entidades gestoras, 

tendo por base ficheiro ASCII com os campos separados por ponto e vírgula, até às 

respetivas datas de entrada em vigor. 

 

A informação sobre o acréscimo de VaR resultante da utilização de instrumentos 

financeiros derivados dos OIC que não se encontrem dispensados do respetivo 

cálculo, relativamente a cada dia útil, é remetida pelas respetivas entidades 

gestoras, tendo por base ficheiro ASCII com os campos separados por ponto e 

vírgula, até ao 3.º dia útil do mês seguinte àquele a que a informação respeite. 

 

Norma número 3: A informação prevista na presente Instrução deve ser entregue 

pelas entidades gestoras no domínio de extranet da CMVM, através do envio de 

ficheiro informático, elaborado em conformidade com as regras de forma e 

conteúdo constantes da presente Instrução. Em caso de impossibilidade de envio 

através do domínio extranet, os ficheiros podem ser remetidos por correio 

eletrónico (cmvm@cmvm.pt) ou em suporte digital (USB, disco rígido, entre 

outros), garantindo a segurança, a integridade e a confidencialidade da informação. 

O envio da informação através dos meios alternativos referidos deve ser 

devidamente justificado, sem prejuízo, logo que possível, do seu posterior reenvio 
através do domínio extranet.  

Norma número 4: O envio de informação através do domínio de extranet fica 

sujeito à permissão de acesso à base de dados da CMVM, concedido a cada 

entidade gestora através da atribuição de senha de acesso (até ao máximo de 5 

utilizadores). Os protocolos utilizados para o envio de informação são https 

(HyperText Transfer Protocol secure) e/ou ftps (File Transfer Protocol secure). 

Norma número 5: Para efeitos da norma anterior, a entidade gestora deve 

designar até cinco pessoas autorizadas a utilizar as senhas de acesso, devendo 

zelar pela sua confidencialidade. Em caso de substituição da pessoa designada, a 

entidade gestora deve informar imediatamente a CMVM para que proceda à 

alteração das senhas de acesso. A emissão da senha de acesso deve ser solicitada 

por escrito pela entidade gestora, devendo ser levantada nas instalações da CMVM 
por colaborador autorizado. 

Norma número 6: Para efeitos do cumprimento do prazo de envio da informação 

à CMVM, não será reconhecida como válida a informação que não apresente um 

nível apropriado de qualidade. Considera-se que não apresenta um nível apropriado 

de qualidade a informação que, nomeadamente, não seja prestada segundo as 

regras de forma e de conteúdo da presente Instrução, sendo por este motivo 

rejeitada pelo domínio extranet, por erros de compatibilidade ou de coerência entre 

os dados. No dia seguinte, o utilizador terá disponível um ficheiro com uma 

mensagem de sucesso ou de insucesso por cada tipo de reporte efetuado. 

Norma número 7: Caso se verifiquem alterações na informação já reportada deve 

a entidade gestora efetuar o reenvio integral da informação, nos termos definidos 

na norma número 3. A informação inicialmente reportada só se considera 

substituída pela reenviada após aceitação desta última pela CMVM. A CMVM pode 

rejeitar as alterações à informação inicialmente reportada se a entidade gestora 

não prestar, relativamente às alterações efetuadas, todas as informações que 
eventualmente lhe sejam solicitadas, dentro do prazo estabelecido. 

mailto:cmvm@cmvm.pt


 3 

Norma número 8: No âmbito da presente Instrução, é interlocutor e responsável 

perante a CMVM, designadamente no que respeita à qualidade da informação 

remetida, a pessoa que a entidade gestora identificar através da indicação de 

nome, e-mail e número de telefone. 

 

Norma número 9: O nome dos ficheiros tem os formatos seguidamente descritos: 

 

A) OIC e FII: 

-  Relatório e Contas: FRCNNNNNNFFFF0AAAAMMDD.PDF; 

-  Informação Relevante: FIRNNNNNNFFFFZZSAAAAMMDD.PDF; 

-  Prospeto de Oferta Pública de Distribuição: 

FPONNNNNNFFFF0AAAAMMDD.PDF; 

-  Regulamento de Gestão: FRGNNNNNNFFFF0AAAAMMDD.PDF; 

sendo que os 1.º, 2.º e 3.º carateres identificam a tabela reportada, 

'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, 'FFFF' 

corresponde ao número do fundo atribuído pela CMVM, '0' algarismo que 

corresponde a um caráter fixo, 'AAAA' corresponde ao ano, 'MM' ao mês e 

'DD' ao dia a que se refere a informação. 

No caso particular da Informação Relevante, “ZZ” corresponde ao tipo de 

informação relevante de acordo com a listagem constante do anexo, “S” 

respeita a um número sequencial atribuído pela entidade gestora que 

permita a publicação de mais do que uma Informação Relevante numa 

mesma data. 

-  Taxa Global de Custos e Rotação Média da Carteira: 

TGCNNNNNN0AAAAMMDD.DAT, sendo que 'TGC' identifica a tabela 

reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela 

CMVM, '0' algarismo que corresponde a um caráter fixo, 'AAAA' 

corresponde ao ano, 'MM' ao mês e 'DD' ao dia a que se refere a 

informação; 

-  Comissões de Subscrição: TSBNNNNNNFFFF0AAAAMMDD.DAT, sendo que 

'TSB' identifica a tabela reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de 

entidade atribuído pela CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do fundo 

atribuído pela CMVM, '0' algarismo que corresponde a um caráter fixo, 

'AAAA' corresponde ao ano, 'MM' ao mês e 'DD' ao dia da data em que 

tenham entrado em vigor novas comissões de subscrição; 

- Comissões de Resgate: TRSNNNNNNFFFF0AAAAMMDD.DAT, sendo que 'TRS' 

identifica a tabela reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade 

atribuído pela CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do fundo atribuído 

pela CMVM, '0' algarismo que corresponde a um caráter fixo, 'AAAA' 

corresponde ao ano, 'MM' ao mês e 'DD' ao dia da data em que tenham 

entrado em vigor novas comissões de resgate. 

 

B) OIC: 

-  Prospeto Completo: FPCNNNNNNFFFF0AAAAMMDD.PDF; 

-  Prospeto Simplificado: FPSNNNNNNFFFF0AAAAMMDD.PDF; 

-  Informações Fundamentais destinadas aos Investidores (IFI): 

FIINNNNNNFFFF0AAAAMMDD.PDF; 

sendo que os 1.º, 2.º e 3.º carateres identificam a tabela reportada, 

'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, 'FFFF' 

corresponde ao número do fundo atribuído pela CMVM, '0' algarismo que 

corresponde a um caráter fixo, 'AAAA' corresponde ao ano, 'MM' ao mês e 

'DD' ao dia a que se refere a informação. 

No caso de documentação de agrupamentos de OIC considera-se, em 

substituição do número atribuído pela CMVM a cada OIC, o código do 

agrupamento atribuído pela CMVM. 

- Comissões de Transferência: FTRNNNNNNFFFF0AAAAMMDD.DAT, sendo que 

'FTR' identifica a tabela reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de 

entidade atribuído pela CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do fundo 

atribuído pela CMVM, '0' algarismo que corresponde a um caráter fixo, 
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'AAAA' corresponde ao ano, 'MM' ao mês e 'DD' ao dia a que se refere a 

informação; 

-  VaR: VARNNNNNN0AAAAMMDD.DAT, sendo que 'VAR' identifica a tabela 

reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela 

CMVM, '0' algarismo que corresponde a um caráter fixo, 'AAAA' 

corresponde ao ano, 'MM' ao mês e 'DD' ao dia a que se refere a 

informação. 

 

C) FII: 

-  Prospeto: FPPNNNNNNFFFF0AAAAMMDD.PDF, sendo que 'FPP' identifica a 

tabela reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído 

pela CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do fundo atribuído pela CMVM, 

'0' algarismo que corresponde a um caráter fixo, 'AAAA' corresponde ao 

ano, 'MM' ao mês e 'DD' ao dia a que se refere a informação. 

 

Norma número 10: Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos. 

 

Norma número 11: Cada linha dos ficheiros respeitantes à Taxa Global de Custos 

e Rotação Média da Carteira, às Comissões de Subscrição, às Comissões de 

Resgate, às Comissões de Transferência e ao VaR constitui um registo, terminando 

com caráter de mudança de linha e composto pelos campos abaixo discriminados: 

 

- Taxa Global de Custos e Rotação Média da Carteira: 

CÓDIGO DO FUNDO – Preenchido com o código de fundo atribuído pela 

CMVM.  

- Dimensão fixa: 4 carateres alfanuméricos.  

TAXA GLOBAL DE CUSTOS – Preenchido com o valor em percentagem da taxa 

global de custos respeitante ao ano identificado no nome do ficheiro.  

- Dimensão máxima: 6 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

ROTAÇÃO MÉDIA DA CARTEIRA – Preenchido com o valor em percentagem da 

rotação média da carteira respeitante ao ano identificado no nome do ficheiro.  

- Dimensão máxima: 8 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

- Comissões de Subscrição: 

COMISSÃO DE SUBSCRIÇÃO – Preenchido com o valor em percentagem da 

comissão de subscrição (máxima) que tenha entrado, ou se tenha mantido, 

em vigor na data do ficheiro, aplicável a um investimento realizado num 

determinado montante.  

- Dimensão máxima: 6 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DO MONTANTE DO INVESTIMENTO – 

Preenchido com o limite inferior do intervalo do montante do investimento em 

euros, utilizado para efeitos de determinação da comissão a aplicar. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 

LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DO MONTANTE DO INVESTIMENTO – 

Preenchido, caso exista, com o limite superior do intervalo do montante do 

investimento em euros, utilizado para efeitos de determinação da comissão a 

aplicar. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 

CATEGORIA DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO - Preenchido com a categoria 

de unidades de participação (apenas no caso de existência de categorias). 

- Dimensão máxima: 10 carateres alfanuméricos. 

 

- Comissões de Resgate: 

COMISSÃO DE RESGATE – Preenchido com o valor em percentagem da 

comissão de resgate (máxima) que tenha entrado, ou se tenha mantido, em 

vigor na data do ficheiro, aplicável a um investimento realizado num 

determinado montante/prazo.  

- Dimensão máxima: 6 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 
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LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DO MONTANTE DO INVESTIMENTO – 

Preenchido com o limite inferior do intervalo do montante do investimento em 

euros, utilizado para efeitos de determinação da comissão a aplicar. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 

LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DO MONTANTE DO INVESTIMENTO – 

Preenchido, caso exista, com o limite superior do intervalo do montante do 

investimento em euros, utilizado para efeitos de determinação da comissão a 

aplicar. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 

LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DO PRAZO DO INVESTIMENTO – Preenchido 

com o limite inferior do intervalo do prazo do investimento, medido na 

respetiva unidade, utilizado para efeitos de determinação da comissão a 

aplicar. 

- Dimensão máxima: 6 carateres numéricos dos quais 3 casas decimais. 

LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DO PRAZO DO INVESTIMENTO – 

Preenchido, caso exista, com o limite superior do intervalo do prazo do 

investimento, medido na respetiva unidade, utilizado para efeitos de 

determinação da comissão a aplicar. 

- Dimensão máxima: 6 carateres numéricos dos quais 3 casas decimais. 

UNIDADE DO PRAZO DO INVESTIMENTO – Preenchido com a unidade do 

prazo do investimento, A ou D, consoante se trate de anos ou de dias. 

- Dimensão fixa: 1 caráter alfanumérico. 

CATEGORIA DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO - Preenchido com a categoria 

de unidades de participação (apenas no caso de existência de categorias). 

- Dimensão máxima: 10 carateres alfanuméricos. 

 

- Comissões de Transferência: 

COMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA – Preenchido com o valor em percentagem 

da comissão de transferência (máxima) que tenha entrado, ou se tenha 

mantido, em vigor na data do ficheiro, aplicável a um investimento realizado 

num determinado montante/prazo.  

- Dimensão máxima: 6 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DO MONTANTE DO INVESTIMENTO – 

Preenchido com o limite inferior do intervalo do montante do investimento em 

euros, utilizado para efeitos de determinação da comissão a aplicar. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 

LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DO MONTANTE DO INVESTIMENTO – 

Preenchido, caso exista, com o limite superior do intervalo do montante do 

investimento em euros, utilizado para efeitos de determinação da comissão a 

aplicar. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 

LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DO PRAZO DO INVESTIMENTO – Preenchido 

com o limite inferior do intervalo do prazo do investimento, medido na 

respetiva unidade, utilizado para efeitos de determinação da comissão a 

aplicar. 

- Dimensão máxima: 6 carateres numéricos dos quais 3 casas decimais. 

LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DO PRAZO DO INVESTIMENTO – 

Preenchido, caso exista, com o limite superior do intervalo do prazo do 

investimento, medido na respetiva unidade, utilizado para efeitos de 

determinação da comissão a aplicar. 

- Dimensão máxima: 6 carateres numéricos dos quais 3 casas decimais. 

UNIDADE DO PRAZO DO INVESTIMENTO – Preenchido com a unidade do 

prazo do investimento, A ou D, consoante se trate de anos ou de dias. 

- Dimensão fixa: 1 caráter alfanumérico. 

CATEGORIA DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO - Preenchido com a categoria 

de unidades de participação (apenas no caso de existência de categorias). 

- Dimensão máxima: 10 carateres alfanuméricos. 

 

- VaR: 
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CÓDIGO DO FUNDO – Preenchido com o código de fundo atribuído pela 

CMVM.  

- Dimensão fixa: 4 carateres alfanuméricos. 

DATA DA CARTEIRA – Corresponde à data da carteira, no formato 

AAAAMMDD, onde AAAA, MM e DD correspondem, respetivamente, ao ano, 

mês e dia. 

- Dimensão: 8 carateres numéricos. 

VAR SEM DERIVADOS – Preenchido com o VaR em percentagem do respetivo 

valor líquido global da carteira do OIC, à data da carteira, não considerando a 

utilização de instrumentos financeiros derivados. 

- Dimensão máxima: 6 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

VAR COM DERIVADOS – Preenchido com o VaR em percentagem do respetivo 

valor líquido global da carteira do OIC, à data da carteira, considerando a 

utilização de instrumentos financeiros derivados. 

- Dimensão máxima: 6 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

Norma número 12: Quando os valores a inserir respeitantes à Taxa Global de 

Custos e Rotação Média da Carteira, às Comissões de Subscrição, às Comissões de 

Resgate, às Comissões de Transferência e ao VaR, por não esgotarem a dimensão 

máxima, não preencham integralmente os respetivos campos, não são inseridos 

quaisquer carateres adicionais, designadamente espaços em branco. 

 

Norma número 13: Nos campos dos ficheiros respeitantes à Taxa Global de 

Custos e Rotação Média da Carteira, às Comissões de Subscrição, às Comissões de 

Resgate, às Comissões de Transferência e ao VaR que devam conter carateres 

numéricos é utilizado um ponto, para além do número máximo de carateres acima 

mencionado, para separação das partes inteira e decimal, não sendo utilizado 

qualquer caráter para separação das unidades, designadamente de milhar e milhão. 

 

Norma número 14: A presente Instrução entra em vigor no dia 1 de abril de 

2012. 

 

Norma número 15: Com a entrada em vigor da presente Instrução é revogada a 

Instrução da CMVM n.º 02/2006. 

 

 

Lisboa, 8 de Fevereiro de 2012 – O Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Amadeu 

Ferreira; O Vogal do Conselho Diretivo, Rui Ambrósio Tribolet 
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Anexo 

 

ZZ Tipo de Informação 

01 Anúncio de Constituição do Fundo 

02 Alteração da Denominação 

03 Alteração da Entidade Gestora 

04 Alteração da Entidade Depositária 

05 Alteração das Entidades Comercializadoras 

06 Alteração da Política de Investimentos 

07 Alteração da Política de Distribuição de Rendimentos 

08 Aumento de Comissões 

09 Redução de Comissões 

10 Aumento de Capital 

11 Redução de Capital 

12 Distribuição de Rendimentos 

13 Erro de Valorização 

14 Disponibilização do Relatório Anual 

15 Disponibilização do Relatório Semestral 

16 

Exercício de Direitos de Voto pelos Fundos de 

Investimento 

17 Anúncio de Lançamento de OPV 

18 Adenda ao Prospeto de Oferta Pública 

19 Admissão à Cotação 

20 Fusão 

21 Transformação 

22 Liquidação e Extinção 

23 Prorrogação da Duração 

24 Prorrogação do Prazo de Liquidação 

25 Convocatória de Assembleia Geral 

26 Outras comunicações 

 

Exemplo de um ficheiro tipo – taxa global de custos e rotação média da 

carteira 

 

Uma entidade gestora que gerisse 3 fundos, respetivamente com os códigos CMVM 

9900, 9901 e 9902, taxas globais de custos de 1,00%, 1,10% e 1,20% e rotações 

médias da carteira de 25,25%, 50,50% e 75,75%, no ano de 2012, efetuaria o 

carregamento dum ficheiro com a designação TGC2012.DAT e com o conteúdo: 

 

9900;1.00;25.25 

9901;1.10;50.50 

9902;1.20;75.75 

 

Exemplos de ficheiros tipo – comissões de subscrição, comissões de 

resgate e comissões de transferência 

 

A entidade gestora do fundo com o código CMVM 9999 e com as seguintes 

comissões de subscrição e resgate (máximas), em vigor a partir do dia 1 de janeiro 

de 2012, aplicáveis a um investimento realizado num determinado 

montante/prazo: 

 

- comissões de subscrição 

Montante  
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≤ 1.000 € 1% 

> 1.000 € 0% 

 

- comissões de resgate 

Prazo ≤ 180 dias 
> 180 dias e ≤ 

365 dias 

> 1 ano e ≤ 2 

anos 
> 2 anos 

 3% 2,5% 2% 1,5% 

 

efetuaria o carregamento dos ficheiros com as designações 9999SB20120101.DAT 

e 9999RS20120101.DAT, respetivamente com os seguintes conteúdos: 

1;0;1000; 

0;1000.01;; 

e 

3;;;0;180;D; 

2.5;;;181;365;D; 

2;;;1.001;2;A; 

1.5;;;2.001;;A; 

 

Os intervalos do montante e do prazo do investimento não se sobrepõem, sendo 

utilizado, para esse efeito, caso se revele necessário, o número máximo de casas 

decimais. 

 

No caso da entrada em vigor no dia 1 de fevereiro de 2012 das seguintes 

comissões de resgate (máximas) do fundo com o código CMVM 9999, aplicáveis a 

um investimento realizado num determinado prazo: 

 

- comissões de resgate 

Prazo ≤ 1 ano 
> 1 ano e ≤ 2 

anos 
> 2 anos 

 2,5% 2% 1,5% 

 

a respetiva entidade gestora efetuaria o carregamento do ficheiro com a 

designação 9999RS20120201.DAT, com o seguinte conteúdo: 

2.5;;;0;1;A; 

2;;;1.001;2;A; 

1.5;;;2.001;;A; 

 

As comissões de resgate (máximas) aplicáveis a um investimento realizado num 

prazo superior a 1 ano são igualmente reportadas, apesar das mesmas não 

sofrerem alterações. 

 

No caso da entrada em vigor no dia 1 de março de 2012 das seguintes comissões 

de resgate (máximas) do fundo com o código CMVM 9999, aplicáveis a um 

investimento realizado num determinado montante/prazo: 

 

- comissões de resgate 

Prazo 

Montante 
≤ 1 ano 

> 1 ano e ≤ 2 

anos 
> 2 anos 

≤ 1.000 € 1% 0,5% 0% 

> 1.000 € 2,5% 2% 1,5% 

 

a respetiva entidade gestora efetuaria o carregamento do ficheiro com a 

designação 9999RS20120301.DAT, com o seguinte conteúdo: 

2.5;1000.01;;0;1;A; 

2;1000.01;;1.001;2;A; 

1.5;1000.01;;2.001;;A; 

1;0;1000;0;1;A; 

0.5;0;1000;1.001;2;A; 

0;0;1000;2.001;;A; 


