
 

Regulamento da CMVM n.º 3/2017 

Fundos de Recuperação de Créditos 

A Lei n.º 69/2017, de 11 de agosto, veio regular os fundos de recuperação de 

créditos. 

O presente regulamento desenvolve o regime previsto nessa Lei, fixando o 

conteúdo e formato do documento com informações fundamentais destinadas aos 

potenciais participantes.  

Em matéria de conteúdo, prevê-se que o documento com informações 

fundamentais inclua, em conformidade com o disposto no artigo 62.º, n.º 4 da Lei 

n.º 69/2017, de 11 de agosto, a identificação do fundo, as suas características, 

informação sobre encargos e informações práticas. Procura-se, assim, assegurar 

que este documento seja redigido de modo sucinto e em linguagem não técnica, 

permitindo a apreensão das características essenciais dos fundos de recuperação 

de créditos e a natureza e o modo de prossecução da respetiva atividade. 

Em termos de formato, procurou uniformizar-se a estrutura do documento com 

informações fundamentais destinadas aos potenciais participantes de fundos de 

recuperação de créditos com a estrutura do documento com as informações 

fundamentais destinadas aos investidores de organismos de investimento coletivo 

constante do Anexo 8 ao Regulamento da CMVM n.º 2/2015. Tem-se em vista, 

assim, beneficiar de um modelo já testado e conhecido e que tem assegurado 

clareza e inteligibilidade quanto às características essenciais dos veículos de 

investimento. 

O anteprojeto de regulamento foi submetido a escrutínio público por intermédio da 

Consulta Pública n.º 5/2017, não tendo sido recebidas quaisquer respostas. 

Ao abrigo do disposto no artigo 63.º da Lei n.º 69/2017, de 11 de agosto, que 

regula os fundos de recuperação de créditos, no n.º 1 do artigo 369.º, do Código 

dos Valores Mobiliários, na alínea d) do n.º 2, do artigo 1.º, na alínea r) do artigo 



12.º e na alínea a) do n.º 3 do artigo 15.º, dos Estatutos da CMVM, aprovados 

pelo Decreto-Lei n.º 5/2015, de 8 de janeiro, e do artigo 41.º da Lei-Quadro das 

Entidades Reguladoras, aprovada pela Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, o 

Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários aprova 

o seguinte regulamento: 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regulamento desenvolve o regime previsto na Lei n.º 69/2017, de 11 

de agosto, que regula os fundos de recuperação de créditos, relativamente ao 

conteúdo e formato do documento com informações fundamentais destinadas aos 

potenciais participantes.  

Artigo 2.º 

Conteúdo e formato do documento com informações fundamentais 

Para efeitos do disposto no artigo 63.º da Lei n.º 69/2017, de 11 de agosto, o 

documento com informações fundamentais destinadas aos potenciais participantes 

de fundos de recuperação de créditos adota o formato previsto no anexo único ao 

presente Regulamento. 

Artigo 3.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

 

Lisboa, 4 de outubro de 2017 – A Presidente do Conselho de Administração, 

Gabriela Figueiredo Dias – A Vice-Presidente do Conselho de Administração, 

Filomena Pereira de Oliveira 

  



ANEXO  

 

Informações Fundamentais Destinadas aos Potenciais Participantes  

O presente documento fornece as informações fundamentais destinadas aos potenciais participantes 

sobre este Fundo de Recuperação de Créditos («Fundo»). Não é material promocional. Estas 

informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o caráter e os riscos associados à 

sua participação neste Fundo. Aconselha-se a leitura do documento para que possa decidir de forma 

informada se pretende participar. 

 

Denominação completa do Fundo (Código ISIN) 

Este Fundo é gerido pela [denominação da entidade gestora] [, integrada no grupo [denominação do grupo 

societário]] 

Características do Fundo 

Descrição conjunta dos objetivos e política do Fundo em linguagem clara, compreensível e não técnica (não 

deve ser efetuada uma cópia de outros documentos), contemplando necessariamente os seguintes campos: 

 

Participantes elegíveis: [   ] 

Objetivos do Fundo: [   ] 

Política de gestão: [   ] 

Condições de subscrição: [   ] 

Termos aplicáveis à cessão de créditos: [   ] 

Perfil de risco: [   ] 

Distribuição de rendimentos: [   ] 

Transmissão das unidades de recuperação: [   ] 

Condições de resgate / reembolso: [   ] 

Duração do Fundo: [   ] 

Resultados dos cenários previsíveis: [   ] 

Probabilidade de recuperação dos créditos a ceder ao Fundo pelos participantes: [   ] 

Outras informações relevantes: [   ] 

Encargos 



Os encargos suportados pelos participantes são utilizados para cobrir os custos de financiamento e 

funcionamento do Fundo. Estes encargos reduzem o potencial de distribuição de rendimentos aos 

participantes. 

 

Encargos cobrados ao participante 

Encargos de subscrição [   ]% 

Encargos de resgate [   ]% 

 

Encargos específicos cobrados ao Fundo 

Comissão de gestão [   ]% 

Comissão de depósito [   ]% 
 

Os encargos de subscrição e de resgate 

correspondem a montantes máximos. 

 

Para mais informações sobre encargos, consulte 

o regulamento de gestão do Fundo, disponível 

em [__]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações práticas 

Informações adicionais sobre o Fundo, incluindo o regulamento de gestão, relatórios e contas, bem como o valor 

da unidade de recuperação, podem ser obtidos nas instalações da entidade gestora em [__], bem como no 

Sistema de Difusão de Informação da CMVM (www.cmvm.pt) e serão enviados sem encargos aos participantes 

que o requeiram. 

 

Entidade gestora: 

Denominação: [   ] 

Telefone: [   ] 

E-mail: [   ] 

Sítio da Internet: [   ] 

 

Depositário: 

Denominação: [   ] 

Telefone: [   ] 

E-mail: [   ] 

Sítio da Internet: [   ] 

 

Auditor: 

Denominação: [   ] 

Telefone: [   ] 

E-mail: [   ] 

Sítio da Internet: [   ] 

 

A [identificação da entidade gestora] pode ser responsabilizada exclusivamente com base nas 

declarações constantes no presente documento que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas 

ou incoerentes com outros documentos 

 

http://www.cmvm.pt/


O presente Fundo foi constituído em [aaaa]-[mm]-[dd], com duração inicial de [indicação da duração] e 

encontra-se sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

 

A [identificação da entidade gestora] está autorizada em Portugal e encontra-se sujeita à supervisão do 

Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

 

A informação incluída neste documento é exata com referência à data de [data da publicação]. 

 

 

 

 


