
 
 

 

Instrução da CMVM n.º 5/2016 

Relatórios específicos e comunicação de 

incumprimentos detetados no âmbito da atividade de 

gestão de Organismos de Investimento Coletivo 

(Alterada pelo Regulamento da CMVM n.º 4/2019) 

Na supervisão da gestão dos organismos de investimento coletivo é relevante não só a 

informação relativa aos próprios organismos, como também a informação relativa às 

entidades responsáveis pela gestão e aos depositários e à atividade por eles desenvolvida, 

destacando-se neste âmbito o relatório de avaliação da eficácia do sistema de controlo do 

cumprimento, do serviço de gestão de riscos e de auditoria interna das entidades 

responsáveis pela gestão, o relatório sobre os instrumentos financeiros derivados, o 

relatório anual do depositário e as comunicações de incumprimentos detetados por esta 

entidade. 

No que respeita ao relatório de avaliação da eficácia do sistema de controlo do 

cumprimento, do serviço de gestão de riscos e de auditoria interna e às comunicações de 

incumprimentos detetados pelas entidades depositárias prevê-se, em anexo à presente 

Instrução, campos de informação específicos considerados de maior relevo e que, por isso, 

devem ser objeto de um reporte que permita um tratamento automatizado. 

Relativamente aos campos de informação previstos no Anexo I salienta-se o envio de 

informação relativa às operações examinadas e comunicadas nos termos da Lei de 

Combate ao Branqueamento de Vantagens Ilícitas e ao Financiamento do Terrorismo. 

Com vista a simplificar o controlo do cumprimento por parte da CMVM e conferir celeridade 

à respetiva análise, o ficheiro de reporte da referida informação, remetido até aqui por outra 

via, passa a ser enviado via extranet. 

A presente Instrução detalha, assim, os conteúdos, define os termos e estabelece o modo 

de envio da informação sujeita a reporte. 

O modo de prestação de informação à CMVM segue os termos e condições previstos em 

regulamento da CMVM com as especificidades estabelecidas na presente Instrução. 

Nestes termos, a CMVM, ao abrigo do disposto no artigo 254.º, n.º 1, alínea c), subalínea 

iv) do RGOIC, no artigo 81.º do Regulamento da CMVM n.º 02/2015 e no artigo 369.º, n.ºs 

1 e 5 do Código dos Valores Mobiliários, determina, através da presente Instrução, o 

seguinte: 
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Norma 1: A presente Instrução rege as especificidades relativas ao reporte da seguinte 

informação: 

(i) (Revogado); 

(ii) Relatório sobre os instrumentos financeiros derivados; 

(iii) (Revogado); 

(iv) Comunicação de incumprimentos detetados pelo depositário que possam 

prejudicar os participantes. 

Norma 2: A informação identificada na norma anterior é enviada: 

(i) (Revogado); 

(ii) No caso da alínea (ii) até ao dia 30 de abril do ano seguinte àquele a que 

respeita, pela entidade responsável pela gestão; 

(iii) (Revogado);  

(iv) No caso da alínea (iv) imediatamente após a deteção do incumprimento, pelo 

depositário. 

Norma 3: A seguinte informação é enviada em ficheiro de: 
(i) Texto: relatório sobre os instrumentos financeiros derivados e comunicação de 

incumprimentos; 

(ii) Dados: Dados: informação constante da comunicação de incumprimentos. 

Norma 4: O nome dos ficheiros de reporte tem um formato dependente da informação em 

causa: 

(i) (Revogado) 

(ii) Relatório sobre os instrumentos financeiros derivados o nome do ficheiro tem 

o formato RIDNNNNNN0AAAAMMDD.PDF, relativo ao relatório previsto na 

alínea ii) da Norma 1; 

(iii) (Revogado)
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(iv) Comunicação de incumprimentos o nome do ficheiro tem o formato 

CICNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.ZIP, composto pelos seguintes 

ficheiros: 

a. CICNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.PDF, relativo à comunicação 

prevista na alínea iv) da norma 1; 

b. CICNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.DAT, nos termos previstos no 

Anexo II. 

 

Com referência ao ficheiro referido na alínea ii), os 1.º, 2.º e 3.º carateres identificam a 

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

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

dia a que se refere a informação nos termos legalmente previstos. 

Com referência aos ficheiros referidos na alínea iv), 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, 'SSSS' 

corresponde ao número do compartimento patrimonial autónomo atribuído pela CMVM, 

'0' corresponde a um carater fixo, 'AAAA' corresponde ao ano, 'MM' ao mês e 'DD' ao 

dia em que se realiza a comunicação (data de reporte). 

Caso o organismo de investimento coletivo não integre compartimentos patrimoniais 

autónomos, a componente ‘SSSS’ é preenchida com ‘0000’. 

Norma 5: O primeiro reporte após a entrada em vigor da presente Instrução é efetuado 

nos termos e condições previstos na presente Instrução e abrange a informação relativa 

ao período de referência imediatamente anterior. 

Norma 6: A presente Instrução entra em vigor no dia 1 de junho de 2017. 

 
Lisboa, 29 de novembro de 2016 – A Vice-presidente do Conselho de Administração, 

Gabriela Figueiredo Dias; O Vogal do Conselho de Administração, Carlos Alves 
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ANEXO I (revogado) 

 

ANEXO II 

COMUNICAÇÕES DE INCUMPRIMENTOS PELA ENTIDADE DEPOSITÁRIA 

 

A – REGRAS DE PREENCHIMENTO 

 

O presente Anexo é preenchido nos termos do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 

3/2016. Por cada linha do ficheiro são indicados os campos infra, com o conteúdo aí 

especificado. 

 
TIPO DE INCUMPRIMENTO: É preenchido com as abreviaturas “LIM”, “REG”, “CON”, 

“VUP”, “CSR” ou “OUT”, consoante o tipo de alegado incumprimento objeto de 

comunicação respeite a limites legais de investimento, a limites de investimento 

contratuais, ao valor da unidade de participação, às condições de subscrição e resgate 

de unidades de participação ou a outras matérias. 

- Dimensão fixa: 3 carateres alfanuméricos. 

 
DESCRIÇÃO DO INCUMPRIMENTO: É preenchido com a descrição do alegado 

incumprimento. 

- Dimensão máxima: 2000 carateres alfanuméricos. 

 
DATA DA OCORRÊNCIA: Data da verificação do alegado incumprimento. É preenchido 

no formato previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 

3/2016. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 
DATA DE REGULARIZAÇÃO: Data previsível de regularização do alegado 

incumprimento. É preenchido no formato previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do 

Regulamento da CMVM n.º 3/2016. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS: É preenchido com a descrição das medidas 

implementadas ou a implementar para a resolução do alegado incumprimento. 

- Dimensão máxima: 2000 carateres alfanuméricos. 
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B – EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO 

 

1. Nome do ficheiro: 

 
Um depositário com o nº 562 que detetasse um incumprimento relativo ao fundo sem 

compartimentos patrimoniais autónomos com o código CMVM 648, teria de reportar, 

com referência a 15 de novembro de 2016 (data de reporte), o seguinte ficheiro: 

“CIC0005620648000020161115.ZIP”. O ficheiro compactado anteriormente referido 

seria composto pelos seguintes ficheiros: “CIC0005620648000020161115.PDF” (de 

acordo com o modelo de comunicação definido pela CMVM) e 

“CIC0005620648000020161115.DAT”. 

 
2. Conteúdo do ficheiro (.DAT): 

 
Exemplo 1 

LIM;XXX;20161114;20161115;YYY 

Exemplo 2 

VUP;XXX;20161114;20161120;YYY 

Exemplo 3 

OUT;XXX;20161114;;YYY 


