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Instrução N.º 1/2007 

Alteração às Instruções Nºs 3/2002, 10/2002, 
1/2004, 3/2004, 4/2004, 5/2004, 2/2005 e 

2/2006 

Considerando o crescimento do número de fundos autorizados em Portugal, 
revela-se indispensável aumentar de 3 para 4 o número de caracteres do 
número atribuído pela CMVM a cada fundo. 

Nestes termos, a CMVM, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 369.º do 
Código dos Valores Mobiliários, determina, através da presente Instrução, o 
seguinte: 

Norma número 1: A norma número 5 da Instrução nº 3/2002 passa a ter a 
seguinte redacção: 

“Norma número 5: O nome dos ficheiros terá o seguinte formato 
"BNNNNDDMM.DAT", onde "B" é constante, "NNNN" respeita ao número 
atribuído pela CMVM a cada fundo, "DD" corresponde ao dia e "MM" ao mês a 
que se refere o balancete.” 

Norma número 2: A norma número 5 da Instrução nº 10/2002 passa a ter 
a seguinte redacção: 

“Norma número 5: O nome dos ficheiros terá o formato 
"ANNNNAAAAMMDD.DAT", onde "A" é constante, "NNNN" corresponde ao 
número de fundo atribuído pela CMVM, "AAAA", ""MM" e "DD" correspondem, 
respectivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a informação.” 

Norma número 3: A norma número 5 da Instrução nº 1/2004 passa a ter a 
seguinte redacção: 
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“Norma número 5: O nome dos ficheiros terá o formato 
"CNNNNAAAAMMDD.DAT", onde "C" é constante, "NNNN" respeita ao número 
atribuído pela CMVM a cada organismo de investimento colectivo, "AAAA" 
corresponde ao ano, "MM" ao mês e “DD” ao dia a que se refere a carteira.” 

 

Norma número 4: A norma número 7 da Instrução nº 3/2004 passa a ter a 
seguinte redacção: 

“Norma número 7: Cada linha do ficheiro constitui um registo do valor da 
unidade de participação de cada fundo gerido, devendo terminar com 
carácter de mudança de linha e ser composta pelos campos abaixo 
discriminados: 

CÓDIGO DO FUNDO – Deve ser preenchido com o código de fundo atribuído 
pela CMVM. 

-Dimensão fixa: 4 caracteres alfanuméricos. 

VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO – Deve ser preenchido com o 
valor da unidade de participação respeitante à data do ficheiro. 

-Dimensão máxima: 12 caracteres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

DATA DA CARTEIRA SUBJACENTE – Corresponde à data da carteira 
subjacente ao valor da unidade de participação, no formato AAAAMMDDDD, 
onde AAAA, MM e DD correspondem, respectivamente, ao ano, mês e dia, 
mesmo que esta seja idêntica à data do ficheiro (vide Anexo). 

-Dimensão fixa: 8 caracteres numéricos. 

RENDIMENTO DISTRIBUÍDO POR UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO – Deve 
ser preenchido com o valor do rendimento distribuído por unidade de 
participação respeitante à data da carteira subjacente ao valor da unidade de 
participação. 

-Dimensão máxima: 12 caracteres numéricos dos quais 4 casas decimais.” 

Norma número 5: A norma número 5 da Instrução nº 4/2004 passa a ter a 
seguinte redacção: 

“Norma número 5: O nome dos ficheiros terá o formato 
"ANNNNAAAAMMDD.DAT", onde “A” é constante, “NNNN” corresponde ao 
número de fundo atribuído pela CMVM, "AAAA", "MM" e “DD" correspondem, 
respectivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a informação.” 
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Norma número 6: A norma número 5 da Instrução nº 5/2004 passa a ter a 
seguinte redacção: 

“Norma número 5: O nome dos ficheiros terá o formato 
"CNNNNAAAAMMDD.DAT", onde "C" é constante, "NNNN" respeita ao número 
atribuído pela CMVM a cada FTC, "AAAA" corresponde ao ano, "MM" ao mês e 
“DD” ao dia a que se refere a carteira.” 

Norma número 7: A norma número 6 da Instrução nº 2/2005 passa a ter a 
seguinte redacção: 

“Norma número 6: A designação do ficheiro tem o formato seguinte:  

"CNNNNAAAAMMDD.DAT", sendo “C” constante; “NNNN” correspondente ao 
número de fundo atribuído pela CMVM, "AAAA", "MM" e “DD" 
correspondentes, respectivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a 
informação.” 

Norma número 8: As normas números 6 e 8 da Instrução nº 2/2006 
passam a ter a seguinte redacção: 

“Norma número 6: O nome dos ficheiros tem os formatos seguidamente 
descritos: 

A) OIC e FII: 

- Relatório e Contas: NNNNRCAAAAMMDD.PDF; 

- Informação Relevante: NNNNIRAAAAMMDDS.PDF; 

- Prospecto de Oferta Pública de Distribuição: NNNNPOAAAAMMDD.PDF; 

-Anúncio de Lançamento de Oferta Pública de Distribuição: 
NNNNALAAAAMMDD.PDF; 

- Regulamento de Gestão: NNNNRGAAAAMMDD.PDF; 

sendo que os 4.º e 5.º caracteres são constantes, "NNNN" respeita ao 
número atribuído pela CMVM a cada OIC/FII, “AAAA” corresponde ao ano, 
"MM" ao mês e "DD" ao dia a que se refere o documento. 

No caso particular da Informação Relevante, “S” respeita a um número 
sequencial atribuído pela entidade gestora que permita a publicação de mais 
do que uma Informação Relevante numa mesma data; o tipo de Informação 
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Relevante em causa é escolhido na correspondente list box, constante do 
módulo de carregamento; a text box correspondente ao título, igualmente 
constante desse módulo, é preenchida com a seguinte sequência: (i) nome 
da entidade gestora, (ii) palavra “informa”, (iii) texto que resuma de forma 
sintética e objectiva o conteúdo da Informação Relevante. 

- Taxa Global de Custos e Rotação Média da Carteira: TGCAAAA.DAT, sendo 
que os 1.º, 2.º e 3.º caracteres são constantes e “AAAA” corresponde ao ano 
a que se refere a informação; 

- Comissões de Subscrição: NNNNSBAAAAMMDD.DAT, sendo que os 4.º e 5.º 
caracteres são constantes, "NNNN" respeita ao número atribuído pela CMVM 
a cada OIC/FII, “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: NNNNRSAAAAMMDD.DAT, sendo que os 4.º e 5.º 
caracteres são constantes, "NNNN" respeita ao número atribuído pela CMVM 
a cada OIC/FII, “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: 

- Prospecto Completo: NNNNPCAAAAMMDD.PDF; 

- Prospecto Simplificado: NNNNPSAAAAMMDD.PDF; 

sendo que os 4.º e 5.º caracteres são constantes, "NNNN" respeita ao 
número atribuído pela CMVM a cada OIC, “AAAA” corresponde ao ano, "MM" 
ao mês e "DD" ao dia a que se refere o documento. 

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: NNNNTRAAAAMMDD.DAT, sendo que os 4.º e 
5.º caracteres são constantes, "NNNN" respeita ao número atribuído pela 
CMVM a cada OIC, “AAAA” corresponde ao ano, "MM" ao mês e "DD" ao dia 
da data em que tenham entrado em vigor novas comissões de transferência; 

- VaR: VARAAAAMMDD.DAT, sendo que os 1.º, 2.º e 3.º caracteres são 
constantes, “AAAA” corresponde ao ano, "MM" ao mês e "DD" ao dia a que se 
refere a informação. 
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C) FII: 

- Prospecto: NNNNPPAAAAMMDD.PDF; sendo que os 4.º e 5.º caracteres são 
constantes, "NNNN" respeita ao número atribuído pela CMVM a cada FII, 
“AAAA” corresponde ao ano, "MM" ao mês e "DD" ao dia a que se refere o 
documento. 

Norma número 8: 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 carácter 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 caracteres 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 caracteres 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 caracteres 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 caracteres 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 caracteres numéricos dos quais 2 casas decimais. 
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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 caracteres numéricos dos quais 2 casas decimais. 

- 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 caracteres 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 caracteres 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 caracteres 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 respectiva unidade, utilizado para efeitos de determinação da 
comissão a aplicar. 

- Dimensão máxima: 6 caracteres 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 respectiva unidade, utilizado para efeitos de 
determinação da comissão a aplicar. 

- Dimensão máxima: 6 caracteres 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. 
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- Dimensão fixa: 1 caracter alfanumérico. 

- 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 caracteres 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 caracteres 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 caracteres 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 respectiva unidade, utilizado para efeitos de determinação da 
comissão a aplicar. 

- Dimensão máxima: 6 caracteres 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 respectiva unidade, utilizado para efeitos de 
determinação da comissão a aplicar. 

- Dimensão máxima: 6 caracteres 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 caracter alfanumérico. 

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

- Dimensão fixa: 4 caracteres alfanuméricos. 

VAR SEM DERIVADOS – Preenchido com o VaR em percentagem do 
respectivo valor líquido global da carteira do OIC, à data do ficheiro, não 
considerando a utilização de instrumentos financeiros derivados. 

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

VAR COM DERIVADOS – Preenchido com o VaR em percentagem do 
respectivo valor líquido global da carteira do OIC, à data do ficheiro, 
considerando a utilização de instrumentos financeiros derivados. 

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

 

Norma número 9: A presente Instrução entra em vigor no dia 16 de Abril 
de 2007. 

 

Lisboa, 23 de Março de 2007 – O Presidente do Conselho Directivo, Carlos 
Tavares; O Vice-Presidente do Conselho Directivo, Amadeu Ferreira 


