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I. Enquadramento 

O novo Regime da Gestão de Ativos (RGA) tem como objetivo estratégico a criação de um quadro jurídico 

que propõe enquadrar de forma proporcional, simples e eficiente a atividade de gestão de ativos, através 

de um equilíbrio normativo entre a necessidade de proteção dos investidores e a promoção da 

competitividade e atratividade do mercado nacional, evitando exigências injustificadas a nível nacional 

em comparação com o regime europeu. 

Assume, igualmente, uma abordagem que considera os riscos da atividade e a necessidade de previsão 

de um quadro regulatório que dê resposta aos referidos riscos, privilegiando e direcionando a atividade 

da CMVM para a supervisão das entidades no decorrer da sua atividade, promovendo, desta forma, uma 

adequada proteção dos investidores.  

O presente relatório é elaborado no seguimento da RGA, realizada no âmbito da revisão aprofundada do 

Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo1 (RGOIC) e do Regime Jurídico do Capital de 

Risco, Empreendedorismo Social e Investimento Especializado2 (RJCRESIE). 

Com base nos princípios orientadores da simplificação, da competitividade e eficiência dos mercados e 

da proteção dos investidores, a CMVM promoveu esta revisão alargada, integrando, num único diploma, 

o regime da gestão de ativos, de forma a responder ao conjunto heterogéneo e diversificado de 

operadores que atuam neste mercado com base num enquadramento adequado e proporcional às suas 

especificidades. 

As opções normativas propostas encontram-se sujeitas às alterações que venham a decorrer de 

negociações europeias em curso, designadamente relativas à alteração da Diretiva 2011/61/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa aos gestores de fundos de 

investimento alternativos (Diretiva AIFM) no que respeita a alguns dos temas tratados, em particular 

quanto à matéria dos OIA de créditos. 

A consulta pública da CMVM ao projeto de diploma do novo RGA decorreu entre os dias 10 de dezembro 

de 2021 e 28 de fevereiro de 2022, cumprindo agradecer publicamente os contributos recebidos. Tendo 

sido uma das consultas públicas mais participadas, permitiu que as soluções propostas fossem, em 

 
1 Aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro. 
2 Aprovado pela Lei n.º 18/2015, de 4 de março. 

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Paginas/cons_pub_2_2021.aspx?v=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
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diversas situações, amadurecidas e ajustadas em face dos contributos recebidos, resultando, na perspetiva 

da CMVM, num RGA enriquecido ao nível das soluções normativas apresentadas. 

O relatório que agora se publica aborda as principais questões colocadas pelos respondentes e a posição 

da CMVM quanto às mesmas, tendo todas as sugestões recebidas sido consideradas, mesmo quando 

implicam uma atuação que extravasa o RGA.  

Partilha-se, assim, com os participantes na consulta e quaisquer interessados o resultado das reflexões 

adicionais a que a análise dos contributos conduziu.  

Foram recebidos 583 contributos de 22 entidades. A saber:   

(i) Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património (APFIPP); 

(ii) Associação Portuguesa de Capital de Risco (APCRI); 

(iii) Atlantic – SGOIC, S.A.; 

(iv) Quadrantis Capital – SCR, S.A.; 

(v) PACT – Orey da Cunha, Sociedade de Advogados, R.L.; 

(vi) 2iQ Research GmbH; 

(vii) Oxy Capital – SGFCR, S.A.; 

(viii) Crest Capital Partners – SCR, S.A.; 

(ix) Inter-Risco – SCR, S.A.; 

(x) C2 Capital Partners - SCR, S.A.; 

(xi) Explorer Investments – SCR, S.A.; 

(xii) Point Capital Partners – SCR, S.A.; 

(xiii) Portugal Capital Ventures – SCR, S.A.; 

(xiv) Vallis Capital Partners – SCR, S.A.; 

(xv) GFM Gestão de Ativos – SGOIC, S.A.; 

(xvi) Tagus – STC, S.A.; 

(xvii) Campos Ferreira, Sá Carneiro e Associados – Sociedade de Advogados, SP, RL; 

(xviii) Investors Portugal - Associação Portuguesa de Investidores em Early Stage; 

(xix) João Antas Martins – Leme Finance, Lda; 

(xx) PLMJ Advogados, SP, RL; 

(xxi) Telles de Abreu e Associados – Sociedade de Advogados, RL; 

(xxii) ActiveCap – Capital Partners, SCR, S.A. 



 

5 

 

De entre o universo de contributos recebidos foram acolhidos 279. Adicionalmente, foram recebidos 141 

pedidos de esclarecimentos, aos quais se procura responder no presente relatório, permanecendo a CMVM 

à disposição para os esclarecimentos adicionais que se entendam necessários.  

Estes contributos encontram-se integralmente divulgados no sítio da internet da CMVM. 

Por facilidade de leitura, opta-se, em termos de estrutura, por distinguir os temas objeto de comentários em 

duas partes distintas: 

a. Parte II “Questões transversais” na qual são tratados temas genéricos transversais ao diploma; 

b. Parte III “Questões específicas” na qual são tratados os temas específicos relacionados com normas 

concretas do diploma. Neste âmbito, em linha com a sistematização proposta para o RGA, segue-

se a ordem dos títulos aí previstos. Opta-se, igualmente, por antecipar o tratamento de temas que, 

apesar de incluídos noutros títulos, se relacionem intrinsecamente com os temas previamente 

tratados. 

Não são objeto de tratamento no presente relatório os contributos que visam alertar para existência de 

gralhas, erros de remissão ou necessidades de clarificação de linguagem, ainda que acolhidos, ou, 

atendendo à dimensão dos comentários recebidos, os contributos meramente formais, tenham ou não sido 

aceites. Não serão igualmente tratados temas de cariz operacional que não se traduzam em alterações ao 

diploma legal, como, por exemplo, a inclusão de informação específica no site da CMVM, mantendo-se a 

CMVM disponível para os esclarecimentos considerados necessários quanto a estes temas.  

Salienta-se, ainda, que todos os contributos recebidos relativamente aos quais a CMVM não é a autoridade 

competente para o seu tratamento (como é o caso de diversos comentários em matéria tributária), serão 

reencaminhados para as entidades competentes. Adicionalmente, cumpre referir que os comentários 

relativos à necessidade de conciliar o regime previsto no RGA com o previsto nos atuais Regulamentos da 

CMVM serão considerados em sede regulamentar, no âmbito dos trabalhos de regulamentação do RGA. 

Por último, salienta-se que as referências às normas do RGA têm subjacente a versão revista do mesmo, 

salvo se o contrário resultar do presente relatório. 

O presente relatório é da exclusiva responsabilidade da CMVM, tendo sido realizado no âmbito de uma 

discussão aprofundada e alargada de revisão do RGA. No entanto, não é da competência da CMVM a 

realização de consulta pública, cabendo ao Governo a apreciação deste projeto de RGA. 
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II. Questões transversais 

 

A. Unificação e coerência de regimes 

O RGA unifica o enquadramento regulatório atualmente previsto no RGOIC e no RJCRESIE num único 

diploma legal, conferindo um enquadramento comum às matérias que, por uma questão de coerência, 

devem ser harmonizadas, e mantendo as particularidades relevantes relativas aos segmentos específicos 

de atividade quando o referido enquadramento comum não se revela adequado.  

O tratamento, num único diploma, das matérias reguladas pelo RGOIC e pelo RJCRESIE, foi questionado 

por alguns respondentes, não só quanto à referida unificação, mas também quanto ao grau de coerência 

entre regimes. Neste âmbito foi destacada a natureza distinta das atividades reguladas pelo RJCRESIE, 

em particular a atividade de capital de risco, em face das reguladas pelo RGOIC e, consequentemente, a 

necessidade de terem regimes distintos que se adequem a realidades distintas.  

Na sequência dos comentários recebidos, importa esclarecer que a CMVM reconhece a existência de 

diferenças ao nível das características e pressupostos das atividades reguladas pelo RGOIC e pelo 

RJCRESIE e está ciente da necessidade de salvaguardar os traços distintivos necessários para assegurar 

um tratamento adequado das diferentes realidades abrangidas. Com efeito, os princípios de simplificação, 

de coerência e de harmonização de regimes jurídicos, que conduziram a esta opção, devem ser 

interpretados em articulação com os princípios da competitividade e desenvolvimento do mercado, também 

subjacentes à revisão, e que determinam a necessidade de assegurar as diferenças necessárias entre 

atividades, em função do risco e de critérios de proporcionalidade, objetivo que, da perspetiva da CMVM, 

é amplamente alcançado. Neste pressuposto, o tratamento uniforme e integrado do regime, com soluções 

e institutos que fornecem ao conjunto heterogéneo e diversificado de operadores de mercado um 

enquadramento que se entende adequado e proporcional, em termos de dimensão, de natureza e 

complexidade das atividades desenvolvidas, e de investidores alvo, simplifica o enquadramento aplicável 

e evita que as mesmas matérias sejam tratadas em duplicado, como sucede atualmente. 

Considera-se, assim, que solução diferente não traria vantagens em matéria de enquadramento aplicável 

às diferentes atividades, mantendo-se, por isso, a opção apresentada no RGA.   

Por último, clarifica-se que, conforme constatado no âmbito da consulta e como consequência da 

unificação, simplificação e revisão integrada do regime, diversas normas deixaram de estar previstas. Neste 

contexto, foram suscitadas dúvidas sobre o modo como a ausência de regulação destas matérias no RGA 

deve ser interpretada.  A interpretação da ausência de normativo legal deve ter em conta, por um lado, a 

margem de autonomia privada quanto aos temas não regulados e, por outro, os seus limites em função da 
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natureza regulada das atividades em causa. Ainda a este respeito, cumpre referir que, em linha com a 

legística propugnada pelo legislador europeu, algumas das matérias previstas no regime legal serão objeto 

de concretização regulamentar. 

 

B. Preferência pela supervisão ex post vs ex ante 

A elaboração do RGA assenta numa abordagem baseada no risco, que privilegia a supervisão no momento 

em que as entidades já se encontram em atividade, por ser a abordagem que melhor concilia a necessidade 

de proteger os investidores com a promoção da competitividade e atratividade do mercado nacional, bem 

como uma correta e equilibrada alocação de recursos de supervisão.  

Esta abordagem, que favorece, em determinadas situações, a supervisão sucessiva em detrimento de uma 

supervisão em momento anterior ao início da atividade, suscitou preocupações no que respeita à eventual 

ausência de orientação, por parte da CMVM.  

Reconhecendo-se que esta abordagem implica uma maior responsabilização dos operadores do mercado, 

em assegurar, quer à entrada, quer ao longo do exercício da sua atividade, a conformidade e adequação 

com os requisitos legais aplicáveis, a CMVM, enquanto entidade pública com responsabilidades perante o 

mercado e os investidores, mantém-se disponível para prestar o apoio e os esclarecimentos que se 

mostrem necessários, tendo em vista o cumprimento aos requisitos legais aplicáveis. 

 

C. Deferimento e indeferimento tácitos 

De acordo com vários comentários recebidos no âmbito da consulta, foi manifestada discordância quanto 

à previsão da regra do indeferimento tácito prevista em diversas situações, todos advogando o 

estabelecimento de um dever de decisão expressa (e.g., para efeitos de autorização para início de atividade 

da sociedade gestora e para constituição de OIC) como forma de o requerente ter acesso à fundamentação 

do ato, sustentando-se, igualmente, preferência pelo deferimento tácito.  

Em matéria de procedimento administrativo vigora o princípio da decisão (artigo 13.º do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA)), nos termos do qual a CMVM tem o dever de se pronunciar sobre todos 

os assuntos da sua competência. Sendo este o princípio vigente, os atos tácitos devem ser interpretados 

como consequências excecionais da ausência de decisão expressa pela CMVM.  

Por outro lado, a escolha do deferimento ou indeferimento tácitos, em que não existe fundamentação por 

natureza, decorre de uma ponderação de bens. Com efeito, permitir, por exemplo, o início de atividade de 

sociedade gestora sem a prática de um ato prévio da CMVM (deferimento tácito) pode ter consequências 

nefastas para o mercado, mas também para a própria sociedade gestora que não teria um ato da CMVM a 
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definir expressamente a sua situação jurídica. Adicionalmente, o RGA sujeita a comunicação diversas 

situações que atualmente dependem de ato administrativo3, reservando-se a necessidade de controlo 

prévio por ato administrativo para as situações em que existe risco significativo de gerar dano relevante 

para o mercado e para os participantes4. Neste sentido, e sempre num contexto excecional, opta-se por 

manter o indeferimento tácito nas situações propostas, prevendo-se a regra do deferimento naquelas outras 

em que não se considera existir risco significativo.  

 

D. Remissões para o regime europeu aplicável e para anexo 

Por razões de simplificação e de atualidade do regime jurídico, o RGA prevê uma estrutura remissiva para 

os diplomas europeus aplicáveis em termos genéricos, sem fazer referência aos concretos diplomas e 

disposições aplicáveis. Esta opção foi contestada por razões de segurança jurídica e de compreensão da 

globalidade dos requisitos aplicáveis.  

A ausência de remissões para diplomas e disposições específicas tem como objetivo simplificar e manter 

a atualidade do RGA, evitando-se, deste modo, a desatualização de normas, ou sucessivas alterações. 

Considera-se, assim, que a manutenção da solução proposta beneficia a simplicidade e estabilidade do 

regime, prevendo-se que o enquadramento europeu aplicável às diversas matérias venha a ser objeto de 

esclarecimento pela CMVM. 

Pelas mesmas razões, remete-se para anexo um conjunto de matérias que, da perspetiva da CMVM, criam 

dificuldades de interpretação do RGA. É o caso, por exemplo, das normas relativas à composição do 

património dos organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM), opção que, apesar 

de questionada no âmbito da consulta, permite mitigar a complexidade do diploma. 

 

E. Regulamentação pela CMVM 

Em matéria de habilitação regulamentar foram manifestadas diversas preocupações, referindo-se que o 

desconhecimento das matérias a ser objeto de concretização dificulta a apreensão do regime, devendo ser 

assegurada a sua concretização em cumprimento dos mesmos princípios de simplificação que orientam a 

elaboração do RGA. Foi ainda demonstrado receio sobre o eventual excesso de regulamentação, na 

medida em que pode pôr em causa a estabilidade regulatória, tendo sido sugerida referência expressa à 

 
3 Entre outros, destacam-se os seguintes casos de simplificação procedimental quanto à passagem de autorização a comunicação subsequente: 
i) constituição de OIA de subscrição particular (n.º 4 do artigo 21.º do RGA), ii) alterações não substanciais à autorização de OIC (n.º 1 do artigo 
26.º do RGA) e, ainda, iii) substituição do depositário de OIA (n.º 4 do artigo 112.º do RGA). 
4 E.g. a autorização para início de atividade de sociedade gestora ou para constituição de OIC (salvo no caso de OIA de subscrição particular sob 
a forma contratual ou societária heterogerido), a autorização para o exercício de atividade por sociedade gestora de país terceiro, a autorização 
para a fusão e cisão que envolvam sociedade gestora, entre outros. 
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habilitação regulamentar em cada uma das normas que venha a ser objeto de regulamentação pela CMVM. 

Por último, salientou-se que a regulamentação deve acompanhar a entrada em vigor do RGA e ser objeto 

de consulta pública.  

A este respeito, importa notar que os princípios orientadores do quadro legal do RGA e da sua futura 

regulamentação são comuns. A futura regulamentação do RGA obedecerá, portanto, aos mesmos 

princípios regulatórios orientadores da proposta, sendo intenção da CMVM garantir que os benefícios do 

RGA, designadamente em matéria de simplificação e promoção da competitividade do mercado português 

sejam também assegurados pela regulamentação que o complemente. Oportunamente, será divulgada a 

referida proposta regulamentar, a qual será objeto de consulta pública, dando oportunidade a que todos os 

interessados se possam pronunciar sobre a mesma5. 

Adicionalmente, importa destacar que a opção por uma norma de habilitação genérica e a inexistência de 

referência expressa, nas normas do RGA, à sua concretização regulamentar, traduz uma opção de 

simplificação do próprio diploma.  

Por último destaca-se, ainda, a opção pela simplificação adicional da norma de habilitação regulamentar 

proposta, à semelhança dos poderes de habilitação regulamentares genericamente atribuídos à CMVM por 

via do artigo 369.º do Código dos Valores Mobiliários (CVM). 

 

F. Regime sancionatório 

Relativamente ao regime sancionatório, propôs-se, no âmbito da consulta, a sua manutenção no RGA por 

razões de clareza. Adicionalmente, foi referido pelos respondentes a existência de diversas normas no 

artigo 397.º-B do CVM que qualificam as contraordenações como muito graves, tendo sido sugerida 

também uma análise comparativa com os diversos regimes da União Europeia, assim como o 

favorecimento de medidas corretivas sobre as medidas sancionatórias. 

A inclusão do regime sancionatório substantivo no CVM tem o propósito de simplificação, considerando-se 

que existem vantagens, em matéria de consistência, na sua inclusão num único diploma que o trate de 

forma transversal às diferentes entidades supervisionadas. Com efeito, o artigo 397.º-B está estruturado da 

mesma forma que os outros artigos da secção I “Ilícitos em especial” a que pertence. A técnica utilizada 

segue, igualmente, o estilo geral de redação do CVM, característica importante para que haja uma 

interpretação uniforme do regime. Uma vez que este artigo regula um número significativo de temas, foi 

necessário organizá-lo em grupos, dividindo-os em números diferentes (como ocorre nos artigos 392.º/1 e 

 
5 A atividade regulamentar da CMVM sujeita-se ao regime previsto no Código do Procedimento Administrativo e à Lei–quadro das Entidades 
Reguladoras que impõe a obrigatoriedade de consulta pública dos regulamentos da CMVM. 
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2, 393.º/1 e 2, 396.º-A/1, e 2, 397.º/1 e 2, todos do CVM). O n.º 1 refere-se ao exercício não autorizado, o 

n.º 2 respeita, essencialmente, aos requisitos mínimos do exercício de atividade e à gestão do património 

dos OIC, o n.º 3 incide particularmente na tutela dos participantes, sendo o n.º 4 residual.   

Adicionalmente, a CMVM, no âmbito das suas competências de supervisão, adota diferentes medidas de 

atuação (e.g. corretivas; sancionatórias), salientando-se, a título de exemplo, as recomendações feitas no 

âmbito de ações de supervisão, assim como a quantidade de processos sumaríssimos com admoestações. 

Finalmente, importa referir que o regime dos OIC em Portugal tem muitas décadas de existência, 

atenuando-se, assim, as necessidades pedagógicas. A este respeito, importa ainda referir a comunicação 

da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 

das Regiões, no sentido do agravamento das sanções concretamente aplicadas6.  

 

III. Questões específicas 

 

A. Título I “Disposições gerais” 

i) Organismos de investimento coletivo 

1. [Organismos constituídos exclusivamente com património familiar e cujo único participante 

seja, direta ou indiretamente, a própria sociedade gestora] No que respeita ao âmbito de aplicação do 

diploma (artigo 1.º do RGA) foi solicitada a reponderação da opção tomada relativa à exclusão do âmbito 

de aplicação do RGA dos organismos constituídos exclusivamente com património familiar, assim como 

dos organismos cujos únicos participantes sejam a própria gestora ou as suas empresas-mãe, as suas 

filiais ou outras filiais das respetivas empresas-mãe e nenhum dos participantes seja um organismo de 

investimento coletivo. Para o efeito, foram aduzidos diversos argumentos, tendo particular relevância o 

potencial impacto desta alteração quanto à perda de um conjunto de características valorizadas pelos 

investidores, designadamente em matéria de confiança, por se tratar de veículos regulados e 

supervisionados pela CMVM.  

A este respeito, salienta-se que estes organismos serão sempre qualificados como OIA fechados de 

subscrição particular que ficarão, quando não sejam autogeridos e de acordo com a proposta apresentada, 

sujeitos a comunicação prévia à CMVM. A previsão de um regime simplificado que também abrangerá 

estes organismos configura uma alternativa que se considera equilibrada em face das preocupações 

manifestadas pelos operadores de mercado e do menor risco que estes acarretam para os investidores.  

 
6 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social europeu e ao Comité das Regiões, disponível 
em: EN (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0716&from=en
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Neste contexto, a opção inicialmente proposta foi revista, propondo-se que estes veículos se mantenham 

no âmbito do RGA e da supervisão da CMVM, com base em critérios de risco e proporcionalidade. 

2. [Conceito de OIC] Relativamente ao conceito de OIC (artigo 2.º do RGA) foi solicitada a sua 

clarificação quanto à possibilidade de se constituírem OIC com um único participante e investirem num 

único ativo quando se trate de OIA. No que respeita ao número de investidores, as orientações da 

Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) sobre conceitos-chave da Diretiva 

GFIA7 são esclarecedoras. De acordo com as referidas orientações, um OIC poderá ter um único 

participante se não estiver impedido, por alguma forma, de reunir capital junto de mais do que um investidor, 

mesmo que, de facto, tenha apenas um8. Assim, e na medida em que o conceito proposto não o proíbe, 

considera-se que a redação do artigo 2.º do RGA responde de forma adequada às preocupações 

suscitadas.  

Também quanto à possibilidade de o OIA investir num único ativo, entende-se que, tendo sido clarificada a 

aplicação do princípio da repartição do risco apenas quanto a OICVM e não existindo proibição de os OIA 

investirem num único ativo, entende-se que o dever de cumprir com a política de investimentos previamente 

estabelecida, cuja conformidade com os requisitos legais aplicáveis é objeto de supervisão pela CMVM, é 

suficiente para salvaguardar a referida preocupação. 

3. [Tipos / Subtipos de OIC] Relativamente ao quadro dos tipos e subtipos de OIC previstos no RGA, 

clarifica-se que, em benefício de uma maior simplificação do regime, mas também da sua competitividade, 

flexibiliza-se o universo de OIC existentes, mantendo-se o tipo OICVM, uma vez que é criado por legislação 

da União Europeia, e de Organismo de investimento alternativo (OIA). Relativamente ao universo de OIA 

previstos no RGOIC e no RJCRESIE9 mantêm-se enquanto subtipos, os OIA de capital de risco, os OIA de 

créditos e os OIA imobiliários, por incluírem especificidades de mercado e regulatórias que justificam a sua 

autonomização, criando-se, ainda, um subtipo, previsto no artigo 207.º/1/d) do RGA, que abrangerá todos 

os outros tipos de OIA atualmente existentes. Este subtipo permite que os OIA a constituir não se 

reconduzam a subtipos legais pré-existentes, alargando, desta forma, o âmbito das políticas de 

 
7 Pg. 6 e seguintes das Orientações sobre conceitos-chave da Diretiva GFIA (refª. ESMA/2013/611).  
8 De acordo com as referidas orientações, “Uma empresa que não se encontre impedida pela sua legislação nacional, pelas suas normas de 
constituição ou estatutos, ou por qualquer outra disposição ou acordo com efeito jurídico vinculativo, de reunir capital de mais do que um investidor, 
deve ser considerada como empresa que reúne capital de um certo número de investidores, nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) da DGFIA. 
Deverá ser este o caso mesmo que esta possua, de facto, apenas um investidor.” As referidas orientações esclarecem ainda que mesmo que a 
empresa se encontre impedida “de reunir capital de mais do que um investidor deve ser considerada como empresa que angaria capital de um 
certo número de investidores, nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea a), i) da DGFIA, no caso de o único investidor: (a) investir capital reunido de 
mais do que uma pessoa singular ou coletiva, tendo em vista investi-lo em benefício dessas pessoas; (b) consistir num acordo ou estrutura que, no 
total, possua mais do que um investidor para a prossecução dos objetivos da DGFIA”. 
9 De acordo com o RGOIC e com o RJCRESIE existem os seguintes subtipos de OIA: i) Organismos de investimento alternativo em valores 
mobiliários (OIAVM); ii) Organismos de investimento imobiliário (OII); iii) Organismos de investimento em ativos não financeiros (OIANF); iv) 
Organismos de investimento em capital de risco (OICR); v) Organismos de investimento alternativo especializado (OIAE); e vi) Fundos de 
empreendedorismo social (FES). 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2013_00600000_pt_cor.pdf
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investimento permitidas. Permitindo-se a este subtipo de OIA o investimento em ativos financeiros e não 

financeiros e, portanto, em todo o tipo de ativos (e.g., metais preciosos, certificados representativos de 

metais preciosos, outras commodities, arte, criptoativos, entre outros), foi clarificada a possibilidade de 

investirem nos ativos permitidos a qualquer um dos outros subtipos de OIA previstos, ajustando-se a norma 

em conformidade (artigo 207.º/1/d) do RGA). 

Neste contexto, aos subtipos atualmente existentes, designadamente OIAVM, OIANF, fundos de 

empreendedorismo social e OIAE, aplica-se o regime do RGA aplicável aos OIC em geral e aos OIA em 

especial e, adicionalmente, o que vier a ser regulamentado pela CMVM quanto aos traços de regime que 

se justifiquem em função das concretas políticas de investimento. 

Por outro lado, salienta-se que a autonomização dos subtipos de OIA previstos no RGA se justifica devido 

às suas particularidades, não existindo, quanto aos demais subtipos atualmente existentes, inclusivamente 

quanto aos fundos de empreendedorismo social, especificidades suficientes que justifiquem a previsão de 

um subtipo com um regime legal específico (sem prejuízo da concretização regulamentar que se revelar 

necessária). 

Por último, relativamente aos fundos regulados por regimes europeus (EuVECA, EuSEF e ELTIF), importa 

esclarecer que os mesmos podem ser comercializados e/ou geridos por todas as sociedades gestoras 

previstas no RGA (artigo 6.º/2 do RGA), razão pela qual a realidade atualmente existente se irá manter, 

não se antecipando necessidades específicas quanto ao regime transitório a aplicar. Note-se que os fundos 

são regulados por diplomas europeus com efeito direto que estabelecem os requisitos legais aplicáveis 

sem necessidade de serem transpostos para o ordenamento jurídico nacional10.    

4. [Denominação] Em matéria de denominação de OIC, clarifica-se que a mesma deve incluir os tipos 

e subtipos previstos no RGA, consoante os casos (artigo 8.º/1 do RGA). A denominação dos OIA que se 

enquadram no artigo 207.º/1/d) do RGA (que não têm uma designação específica que traduza o respetivo 

tipo) incluem as expressões que reflitam, de forma adequada, o seu tipo por referência à respetiva política 

de investimento, nos termos do que vier a ser concretizado em sede regulamentar. Relativamente aos OIA 

de capital de risco, os mesmos devem incluir na respetiva denominação a expressão “capital de risco”, 

mantendo-se, ao contrário do referido na consulta, a sua especificidade ao nível da denominação. Caso 

adotem a forma contratual poderão continuar a denominar-se “Fundo de investimento de capital de risco” 

ou “Fundo de capital de risco”, e societária “Sociedade de investimento de capital de risco” ou “SIC de 

capital de risco”, incluindo, adicionalmente, os demais elementos caracterizadores previstos no RGA. O 

 
10 Regulamento (UE) n.° 345/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2013, relativo aos fundos europeus de capital de risco 
e Regulamento (UE) n.° 346/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2013, relativo aos fundos europeus de 
empreendedorismo social. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0345-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0346-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0346-20210802
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mesmo se aplicará aos demais tipos / subtipos de OIC. Neste âmbito, destaca-se a inclusão de regra que 

permite que à denominação dos fundos que adotem forma contratual se inclua apenas a expressão 

«Fundo» (artigo 8.º/2 do RGA).  

Por outro lado, entende-se que a necessidade de os OIC incluírem, na respetiva denominação, a sua 

natureza aberta ou fechada, a expressão “SIC” ou “sociedade de investimento coletivo” quando adotem a 

forma societária, assim como o respetivo tipo (artigo 8.º/1 do RGA), já traduz, de forma adequada, o objetivo 

que se pretende alcançar com a obrigatoriedade de utilização das siglas “SICAV / SICAF” e “SICAFI / 

SICAVI” no atual regime, não se incluindo, por isso, norma idêntica no RGA. 

5. [Sociedades de investimento coletivo] Na sequência das dúvidas apresentadas na consulta, 

importa clarificar que as sociedades de investimento coletivo têm a forma de sociedade anónima, podendo 

ser heterogeridas ou autogeridas, consoante designem ou não uma terceira entidade para o exercício da 

respetiva gestão.  

A sua constituição como sociedades em comandita, não só comporta alterações estruturais extensas, como 

não reflete, da perspetiva da CMVM, uma opção cujas vantagens sejam, do ponto de vista do mercado 

português, relevantes. Sem prejuízo do sucesso deste tipo societário noutras jurisdições, a raridade da sua 

utilização na jurisdição nacional e a complexidade que a introdução traria ao regime, justifica, neste 

momento, a manutenção do regime nos moldes propostos, quanto a esta matéria.  

Em termos de enquadramento aplicável, as sociedades de investimento coletivo, sendo OIC, integrarão o 

tipo / subtipo previsto para os OIC em geral – OICVM, OIA de capital de risco, OIA de créditos, OIA 

imobiliários e os outros OIA (artigo 207.º do RGA), clarificando-se, adicionalmente, que, caso a sociedade 

de investimento coletivo seja autogerida apenas pode ter como objeto a sua gestão interna (artigo 61.º/1/b) 

do RGA). 

Por outro lado, tal como atualmente previsto, mantem-se a obrigatoriedade de realização integral do capital 

social destas entidades, ao contrário do que sucede ao nível dos OIC sob a forma contratual. Quanto às 

sociedades de investimento coletivo autogeridas, crê-se que este é um requisito que decorre dos artigos 

29.º e 9.º da Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que 

coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos 

de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) (Diretiva UCITS)11 e da Diretiva AIFM, 

respetivamente, na medida em que preveem um montante de capital inicial de € 300.000. Relativamente 

às sociedades heterogeridas, as exigências de capital social correspondem ao mínimo obrigatório para as 

 
11 Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que coordena as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas respeitantes a alguns organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) (Diretiva UCITS) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
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sociedades anónimas (€ 50.000), entendendo-se que a sua realização integral, no momento do início da 

atividade, se afigura equilibrada em face da natureza regulada destas entidades.  

Mantém-se, igualmente, o regime da responsabilidade solidária entre os membros do órgão de 

administração e fiscalização da sociedade heterogerida com a sociedade gestora. Sem prejuízo das 

assimetrias de experiência e conhecimento, àqueles incumbe a fiscalização desta última, encontrando-se 

esta responsabilidade limitada às situações em que os referidos deveres não sejam cumpridos (artigo 61.º/5 

do RGA). 

Refira-se ainda que a remissão para o Código das Sociedades Comerciais (CSC), enquanto regime 

aplicável às sociedades de investimento coletivo, salvo quando as normas deste se mostrem incompatíveis 

com a natureza e objeto específicos destes organismos ou com o disposto no RGA (artigo 20.º/1 do RGA), 

encontra concretização no seu n.º 2 quanto às matérias que, sem uma análise casuística aprofundada, se 

antecipa serem incompatíveis com o regime aplicável aos OIC. É, assim, mantida uma formulação já 

existente no quadro regulatório atual, cuja aplicação não tem encontrado complexidade relevante por partes 

dos diferentes operadores do mercado. 

Por último, aproveita-se para clarificar que a CMVM já se pronunciou quanto à possibilidade de 

aproveitamento da forma de sociedade anónima pré-existente para constituição de OIC sob a forma 

societária. Sendo esta uma matéria interpretativa, não se vê necessidade de a mesma ser refletida em 

termos normativos no RGA. 

6. [Compartimentos patrimoniais autónomos] Em matéria de compartimentos patrimoniais 

autónomos, esclarece-se que o regime aplicável é o aplicável ao próprio OIC (artigo 13.º/3 do RGA), 

devendo, ainda, ser consideradas as normas que vierem a ser concretizadas em sede regulamentar.  

Finalmente, clarifica-se que a constituição de um OIC com apenas um compartimento patrimonial autónomo 

não deverá ser impedimento à constituição de compartimentos patrimoniais autónomos subsequentes. Não 

se vê, igualmente, impedimento, à realização de uma única assembleia de participantes (que inclua todos 

os participantes) quanto às matérias que afetem todos os participantes, desde que respeitados os requisitos 

aplicáveis a cada um dos compartimentos, designadamente em matéria de maioria necessária. 

Nenhum dos referidos temas justifica, da perspetiva da CMVM, previsão legal expressa no RGA. 

7. [Data de extinção de OIC] Os OIC extinguem-se em diferentes momentos, consoante a sua natureza 

e as condições em que é efetuada a liquidação (artigo 11.º/2 do RGA). Neste âmbito, sem prejuízo dos 

regimes especiais, opta-se por manter a solução atualmente vigente quanto ao momento da extinção do 

OIC - o da receção das contas de liquidação do OIC pela CMVM (artigo 11.º/2/c) do RGA) - por razões de 
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salvaguarda da proteção dos investidores, assegurando-se, desta forma, a análise, pela CMVM, da 

conformidade das referidas contas.  

 

ii) Unidades de participação e categorias  

1. [Resgate] As unidades de participação de OIA fechado não podem ser objeto de resgate, salvo 

disposição legal em contrário (artigo 4.º/4 do RGA). Com efeito, tratando-se de OIC fechados, a regra será 

a de restringir as saídas às situações em que as mesmas se justifiquem e que se encontrem expressamente 

previstas, de forma a não desvirtuar a natureza fechada do OIC. 

2. [Realização de unidades de participação] Em matéria de realização do valor das unidades de 

participação e da sua emissão, foram efetuados ajustamentos ao artigo 14.º/3 e 4 do RGA na sequência 

dos diversos contributos recebidos na consulta. Neste âmbito, clarifica-se que a realização das unidades 

de participação de OIC aberto não pode ser diferida e, no caso de OIC fechado, poderá ser integral ou 

parcial. No que respeita à emissão das unidades de participação, prevê-se que as mesmas só podem ser 

emitidas após o montante correspondente à primeira realização ser efetivamente integrado no património 

do OIC, afastando-se, assim, a necessidade de as unidades de participação se encontrarem integralmente 

realizadas para serem emitidas nas situações em que se admite o diferimento da realização.  

Por último, esclarece-se que a regra da determinação do valor das unidades de participação12 é compatível 

com a possibilidade da sua emissão em momentos diferentes, estejam ou não integralmente realizadas.  

3. [Categorias de unidades de participação] Relativamente às categorias de unidades de participação, 

foram recebidos diversos comentários a sublinhar as vantagens do elenco, ainda que exemplificativo, dos 

critérios que podem justificar a respetiva criação, como sucede atualmente no artigo 23.º/2 do RJCRESIE 

e no Regulamento da CMVM n.º 2/2015 (artigo 12.º).  

A natureza da matéria, essencialmente interpretativa, justificou a não inclusão do referido elenco no RGA. 

Com efeito, além da opinião da ESMA relativa às categorias de UCITS13 ter um papel orientador relevante14, 

a CMVM divulgará os esclarecimentos ao mercado que se mostrem necessários para compreensão do 

regime. Neste âmbito, será também importante ter em conta as regras que vierem a ser previstas, pela 

CMVM, em sede regulamentar.  

Finalmente, no que respeita à necessidade de a emissão das categorias estar dependente da coerência 

com o perfil de risco do OIC, remete-se para a opinião da ESMA (identificada na nota de rodapé 13), da 

 
12 O valor das unidades de participação determina-se dividindo o valor líquido global do organismo de investimento coletivo pelo número de unidades 
de participação emitidas (artigo 14.º/6 do RGA). 
13 ESMA Opinion on UCITS share classes (refª. ESMA34-43-296). 
14 Destaca-se que apesar da Opinião ter como objeto unidades de participação de UCITS considera-se que a sua aplicação a AIFs é igualmente 
oportuna. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/opinion_on_ucits_share_classes.pdf
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qual resulta que o diferente perfil de risco é o resultado da diferente utilização de instrumentos financeiros 

derivados para efeitos de cobertura de risco. Com efeito, encontrando-se as categorias de um mesmo OIC 

ligadas por objetivos comuns de investimento, os respetivos perfis de risco devem estar alinhados com os 

do OIC.  

4. [Direito de preferência] Os participantes de OIC gozam de preferência na subscrição de novas 

unidades de participação, salvo previsão em contrário nos documentos constitutivos (artigo 17.º/3 do RGA). 

Neste âmbito, sugeriu-se que o referido direito de preferência apenas fosse regulado nos documentos 

constitutivos (artigo 17.º/3 do RGA).  

Não se antecipam os motivos para que este direito não se mantenha salvaguardado através da previsão 

legal, sobretudo tendo em conta a possibilidade do seu afastamento pelos documentos constitutivos do 

OIC. 

5. [Subscrições e resgates de OIC] No que respeita ao regime das subscrições e resgates, clarifica-

se que, relativamente aos OIA imobiliários, serão ponderadas as respetivas especificidades em sede de 

concretização regulamentar. Adicionalmente, acolhe-se a sugestão efetuada no âmbito da consulta ao 

artigo 17.º/4/a) do RGA no sentido de um maior alinhamento com a Diretiva UCITS (artigo 84.º) no que 

respeita à comunicação imediata à CMVM da suspensão das operações de subscrição e resgate nos 

termos ali previstos. 

6. [Pagamento em espécie] Não se inclui no RGA a exigência de elaboração de relatório, por auditor 

externo, para avaliação das entradas, quando o respetivo pagamento seja efetuado em espécie (artigo 

26.º/2 do RJCRESIE). Não só não existe semelhante regra no RGOIC, como se considera que os direitos 

e interesses dos participantes ficam devidamente salvaguardados pela necessidade de a sociedade 

gestora, no âmbito dos seus deveres fiduciários, assegurar que os ativos que constituem a carteira dos OIC 

se encontram adequadamente valorizados. 

7. [Registo de unidades de participação] No que respeita ao sistema de registo de unidades de 

participação (artigo 18.º do RGA), o RGA propõe uma solução mais flexível, permitindo-se que o sistema 

centralizado sob gestão do depositário passe a poder estar sob a gestão de qualquer intermediário 

financeiro. Nesta matéria, foram suscitadas dúvidas quanto à possibilidade de existirem contas omnibus 

nas situações em que as unidades de participação não estão integradas em sistema centralizado (dado 

que aquelas contas parecem não corresponder a contas de registo individualizado). Adicionalmente, foi 

contestada a necessidade de prever, nos documentos constitutivos, os registadores junto dos quais são 

abertas contas individualizadas quando as unidades de participação estejam integradas em sistema 

centralizado, uma vez que não seria possível identificá-los. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
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Na sequência das dúvidas suscitadas relativamente às contas omnibus, cumpre salientar que não há 

especificidades nesta matéria (em relação às unidades de participação) que não sejam válidas para os 

valores mobiliários em geral. A diferença de regime entre pertença (benefício económico) e titularidade dos 

valores mobiliários já resulta atualmente da conjugação do artigo 74.º do CVM com o artigo 80.º/1 do CVM. 

Não se vê, por isso, constrangimentos à existência de contas omnibus15, devendo ser assegurado que os 

investidores estão cientes das respetivas opções.  

Relativamente à dificuldade invocada na consulta, de identificação, nos documentos constitutivos, dos 

intermediários financeiros registadores junto dos quais serão abertas contas individualizadas (artigo 18.º/1 

do RGA), considera-se de acolher a proposta no sentido de não se prever a referida identificação. Ajusta-

se, assim, a redação da norma, no sentido de prever a obrigatoriedade de inclusão, nos referidos 

documentos, da identificação do único intermediário financeiro registador ou da entidade gestora do sistema 

centralizado, consoante o sistema de registo adotado.  

. 

8. [Deveres das entidades comercializadoras] A sociedade gestora, o depositário e as entidades 

comercializadoras de OIC agem de modo independente e no exclusivo interesse dos participantes (artigo 

10.º do RGA). No que respeita às entidades comercializadoras, foi solicitada a sua não inclusão no âmbito 

da referida disposição, dado que estas entidades desenvolvem atividades e serviços abrangidos pela 

Diretiva 2014/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de maio de 2014 (Diretiva DMIF II) 

estando, consequentemente, abrangidas pelas obrigações resultantes do CVM e da legislação 

complementar aplicável. Desta forma, evitar-se-ia a sobreposição de obrigações regulatórias. 

A inclusão das entidades comercializadoras no âmbito da norma traduz-se na aplicação de deveres 

específicos relativamente à atividade de comercialização de OIC, não se antecipando riscos de 

sobreposição com outras obrigações regulatórias.  

 

iii) Sociedades gestoras e atividades permitidas  

1. [Tipos de sociedades gestoras] Em benefício da simplificação do enquadramento legal aplicável, 

reduz-se o universo de sociedades gestoras existentes dos atuais quatro tipos legais16 para dois tipos legais 

de sociedades gestoras - as sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo (SGOIC) e as 

sociedades de capital de risco (SCR). Em ambos os casos, a aplicação do CSC decorre da qualificação 

 
15 Seja em sistema centralizado com uma entidade gestora de sistema centralizado, seja em sistema centralizado gerido por um intermediário 
financeiro de acordo com o regime especial do artigo 18.º do RGA, seja em sistema descentralizado previsto no artigo 63.º do CVM. 
16 Sociedades Gestoras de Organismo de Investimento Coletivo (SGOIC), as Sociedades de Capital de Risco (SCR), as Sociedades de 
Empreendedorismo Social (SES) e as Sociedades Gestoras de Fundos de Capital de Risco (SGFCR). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0065-20220228
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destas entidades como sociedades anónimas, salvo se o contrário resultar do regime aplicável. Opta-se, 

assim, por eliminar a disposição que remete especificamente para o CSC (artigo 6.º/4 do RGA). 

No que respeita à distinção entre sociedades gestoras de grande e de pequena dimensão, esclarece-se 

que a norma relativa ao cálculo dos limiares considerados para efeitos desta distinção (artigo 7.º/3 do RGA) 

resulta da transposição do artigo 3.º/2/ a) e b) da Diretiva AIFM, mantendo-se, por isso, a referida norma.  

2. [Realização do capital social] Tendo sido questionada a possibilidade de realização diferida do 

capital social das sociedades gestoras de OICVM e das sociedades gestoras de grande dimensão, importa 

clarificar que a sua realização integral (artigo 28.º/d) do RGA) decorre dos normativos europeus aplicáveis 

(artigos 7.º e 9.º das Diretivas UCITS e AIFM, respetivamente), nos termos dos quais se exige um capital 

inicial mínimo de € 125.000. Esta formulação traduz, de forma clara, a necessidade de o capital social se 

encontrar integralmente realizado no momento de início de atividade. 

No que respeita às sociedades gestoras de pequena dimensão, a realização integral do capital social é 

uma consequência da imposição de um capital inicial mínimo de € 75.000 nos termos do RGA (artigo 32.º/3 

do RGA), montante este que foi objeto de redução por comparação com as atuais sociedades de capital de 

risco (€ 125.000). Considera-se, por um lado, que este montante constitui o montante mínimo necessário 

para início de uma atividade regulada que pressupõe estabilidade financeira para operar no mercado, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, a competitividade do mercado.   

Por último, esclarece-se que, tendo sido proibida a emissão de valores mobiliários ao portador, por força 

da Lei n.º 15/2017, de 03 de maio, a não inclusão de ações nominativas para efeitos de representação do 

capital social visa apenas eliminar uma redundância legal, mantendo-se o regime atualmente em vigor 

nesta matéria.  

3. [Atividades permitidas] Em matéria de atividades permitidas, o RGA reflete uma abordagem 

proporcional e de fomento da competitividade do mercado nacional, alargando o objeto das atividades 

permitidas e não impondo ónus adicionais para a gestão dos diversos subtipos de OIA, nomeadamente a 

necessidade de obter uma autorização autónoma por subtipo, caso a sociedade gestora tenha sido 

autorizada para início da atividade de gestão de OIA. 

Não obstante, a opção por manter a figura das SCR, em virtude do enraizamento desta figura no mercado 

português e dos riscos interpretativos que a sua eliminação poderia acarretar, implica assegurar a distinção 

entre os dois tipos de sociedades gestoras (SGOIC e SCR), sob pena da sua sobreposição. Assim, e apesar 

de a opção do RGA relativa à proibição das SCR gerirem OIA imobiliários ter sido contestada, a 

conservação deste traço distintivo é um dos elementos que justifica a manutenção da dualidade de 

sociedades gestoras propostas, optando-se por manter a referida restrição. Note-se, a este respeito, que 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
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apesar dos OIC geridos pelas SCR poderem estar expostos à atividade imobiliária não podem deter 

diretamente imóveis. 

4. [Atividades permitidas às sociedades gestoras de OICVM e de OIA de grande dimensão] Quanto 

às sociedades gestoras de OIA de grande dimensão (artigo 27.º/3 do RGA), clarifica-se que as atividades 

adicionais e acessórias permitidas continuam a abranger a prestação de serviços de consultoria para 

investimento imobiliário, incluindo a realização de estudos e análises relativos ao mercado imobiliário, bem 

como a gestão individual de patrimónios imobiliários, incluindo-se um novo número com esta clarificação.  

No que respeita ao investimento para carteira própria, importa ter em conta os normativos europeus que 

estabelecem as atividades permitidas ao gestor (artigos 6.º das Diretivas UCITS e AIFM). Neste contexto, 

a resposta à dúvida sobre se as sociedades gestoras de grande dimensão e de OICVM podem, a título 

profissional, investir para carteira própria, não pode deixar de ser negativa.  

5. [Atividades permitidas às sociedades gestoras de pequena dimensão] No que respeita às 

sociedades gestoras de pequena dimensão, ajusta-se a redação do artigo 31.º/2 do RGA em linha com os 

contributos recebidos, de forma a clarificar que as atividades imobiliárias adicionais podem ser prestadas a 

terceiros e não apenas no âmbito da gestão de OIC.  

Aproveita-se ainda para esclarecer que estas sociedades podem investir e deter carteira própria a título 

acessório, não se encontrando o exercício das atividades acessórias sujeito a autorização da CMVM. Sem 

prejuízo, dado que estas atividades são acessórias à atividade principal de gestão de OIA, a CMVM, no 

âmbito dos poderes de supervisão da entidade, poderá sindicar estas atividades em particular para efeitos 

de impacto prudencial. 

Finalmente, salienta-se o ajustamento efetuado ao artigo 31.º/3 do RGA por razões de exclusividade de 

objeto, no sentido de possibilitar o exercício da atividade de gestão de OICVM às sociedades gestoras de 

pequena dimensão que apenas giram OIA (artigo 31.º/3 do RGA), e não já às que desenvolvam as 

atividades imobiliárias adicionais. 

 

B. Título II “Acesso à atividade” 

i) Início de atividade e constituição de organismo de investimento coletivo 

1. [Início de atividade] O início de atividade de sociedade gestora está dependente de autorização da 

CMVM (artigo 21.º/1 do RGA). Na sequência de dúvidas suscitadas no âmbito da consulta, clarifica-se que 

a autorização para início de atividade de sociedade de capital de risco ou de sociedade gestora de 

organismo de investimento coletivo, não implica que a mesma apenas se possa constituir em momento 

posterior à referida autorização. A autorização da CMVM destina-se a legitimar o exercício da atividade, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
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não existindo obstáculo à sua constituição na Conservatória do Registo Comercial em momento anterior 

àquela autorização. 

2. [Elementos instrutórios do pedido para início de atividade de sociedade gestora] De forma a 

clarificar que o pedido de autorização para início de atividade de sociedade gestora de OICVM e de 

sociedade gestora de grande dimensão é instruído com os elementos instrutórios referidos na secção 1 do 

Anexo 1, sendo os referidos na secção 2 deste Anexo aplicáveis às sociedades gestoras de pequena 

dimensão, ajustou-se a redação do n.º 1 do artigo 21.º. 

Em matéria de elementos instrutórios, salienta-se que não foi incluída toda a informação atualmente 

exigida, por exemplo, ao nível de políticas e procedimentos (salvo a política de remuneração 

expressamente prevista em anexo ao RGA) para alinhamento com as Diretivas europeias aplicáveis. Esta 

opção, reflete, também, os princípios da simplificação e da preferência por uma supervisão ex post. 

Contudo, a não inclusão desta informação para efeitos de instrução do procedimento, não deve ser 

interpretada no sentido de não deverem ser implementadas as políticas e procedimentos legalmente 

previstos.  

Para determinação do regime aplicável às sociedades gestoras, designadamente em matéria de políticas 

e procedimentos, deve ser considerado o RGA na sua globalidade e, para as sociedades gestoras de 

pequena dimensão, o artigo 32.º do RGA em particular, que orientará sobre os requisitos aplicáveis a estas 

sociedades. Com efeito, esta disposição do RGA concentra, por razões de simplificação e de maior 

facilidade de compreensão do regime, os requisitos aplicáveis às sociedades gestoras de pequena 

dimensão, excecionando os não aplicáveis quando tal se afigure necessário.  

3. [Procedimento para constituição de OIC] A constituição de OIC ou dos respetivos compartimentos 

patrimoniais autónomos está sujeita a autorização da CMVM no prazo de 15 dias, salvo nas seguintes 

situações (artigo 21.º do RGA): 

a. Quanto a OIA de subscrição particular, ou seja, constituídos por oferta particular, por oposição aos 

constituídos por oferta pública nos termos do CVM (OIA de subscrição pública), sob a forma contratual 

ou societária heterogerido e respetivos compartimentos patrimoniais autónomos, caso em que se 

encontra sujeita a comunicação prévia face à produção de efeitos. Neste caso, a comunicação à CMVM 

produz efeitos imediatamente após a referida comunicação, podendo o OIA ser constituído sem que a 

CMVM se pronuncie. Este procedimento não implica, assim, a previsão de qualquer prazo para efeitos 

de pronúncia por parte da CMVM.   

b. Quanto a compartimento patrimonial autónomo de OIC aberto ou fechado de subscrição pública (cujo 

depositário e auditor sejam coincidentes com os do organismo ou com os de outro compartimento do 
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mesmo organismo), caso em que se encontra sujeita a comunicação com possibilidade de dedução de 

oposição pela CMVM. Neste caso, o prazo para dedução de oposição por parte da CMVM é de 10 dias, 

aplicando-se este procedimento quer a OIC abertos, quer a OIC fechados de subscrição pública. 

Adicionalmente, esclarece-se que a instrução desta comunicação com os documentos constitutivos 

alterados em conformidade tem em conta o que virá a ser previsto em sede regulamentar. 

O procedimento de comunicação prévia à CMVM (com ou sem possibilidade de dedução de oposição 

subsequente pela CMVM) encontra-se em linha com o propósito de simplificação subjacente à presente 

revisão e com a preferência pela supervisão ex post em detrimento da supervisão em momento anterior ao 

início de atividade quando tal se mostre compatível com os riscos subjacentes.  

4. [Procedimento de autorização] Em matéria de procedimento autorizativo, foi sugerido na consulta 

que a notificação para entrega dos elementos no âmbito da autorização para início de atividade e para 

constituição de OIC, ocorra através de um único ofício, num único momento. Nos termos do RGA, a CMVM, 

caso os pedidos de autorização não se encontrem devidamente instruídos, notifica os requerentes no prazo 

de 10 dias a contar da receção do pedido, para estes, no mesmo prazo, suprirem as insuficiências (artigo 

22.º/1 do RGA). Decorrido este prazo sem que a CMVM notifique o requerente, ou após a receção dos 

elementos solicitados, o prazo de decisão inicia-se. Considera-se, portanto, que o momento do início da 

contagem do prazo de decisão da CMVM se encontra devidamente determinado (artigo 22.º/2 do RGA), 

não existindo vantagens, da perspetiva da CMVM, na alteração da norma no sentido solicitado. Com efeito, 

mesmo após o início da contagem dos prazos, nada impede que a CMVM solicite informação adicional 

necessária. 

5. [Registo do fundo] Os OIC que se encontram apenas sujeitos a comunicação prévia à CMVM para 

efeitos de constituição do OIC, ou nas situações em que a passagem do tempo determina o deferimento 

tácito do pedido, podem ser constituídos, sendo o momento da comunicação ou do deferimento por decurso 

do prazo, o momento a partir do qual a CMVM efetuará o registo e emitirá o número de registo do OIC. 

Para o efeito, a CMVM implementará um procedimento que compreende acusar a receção da comunicação 

e informar sobre qual o número de registo do OIC, esperando-se, com este procedimento, responder de 

forma adequada às preocupações suscitadas na consulta. 

6. [Revogação da decisão] A norma relativa às causas de revogação da decisão da CMVM (artigo 24.º 

do RGA) foi ajustada no sentido de remeter para o artigo 364.º-A do CVM quanto às causas gerais de 

revogação, mantendo apenas as causas de revogação especiais, evitando-se, desta forma, repetições.  
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Adicionalmente, atendendo aos contributos recebidos na consulta, o prazo para início de atividade de 

sociedade gestora de pequena dimensão foi alterado de 12 para 24 meses, tendo sido, igualmente, alterado 

o prazo para constituição de OIA geridos por estas entidades no mesmo sentido.  

Finalmente, salienta-se a inclusão de um novo número com um procedimento específico de caducidade, 

de forma a adaptar as situações de revogação àquelas em que a constituição do OIC está apenas sujeita 

a comunicação à CMVM (artigo 24.º/6 do RGA). 

7. [Ampliação e redução da autorização para início de atividade] No que respeita à ampliação e 

redução do âmbito da autorização para início de atividade de sociedade gestora (artigo 25.º/1/a) do RGA), 

esclarece-se que o pedido de ampliação apenas se aplica a sociedades gestora de OICVM ou de grande 

dimensão. Com efeito, quanto às sociedades gestoras de pequena dimensão, a ampliação restringe-se ao 

pedido de autorização para gestão de OICVM, situação que implica alterações de tal forma estruturais que 

requer, da perspetiva da CMVM, a aplicação do procedimento autorizativo inicial.  

Relativamente à renúncia parcial do pedido de autorização (artigo 25.º/1/b) do RGA), a aplicação desta 

norma poderá justificar-se quando a sociedade gestora de pequena dimensão pretenda deixar de gerir 

OICVM. Neste sentido, alargou-se o âmbito da norma, introduzindo-se um novo número, de forma a 

abranger estas entidades (artigo 25.º/7 do RGA).  

8. [Alterações substanciais e não substanciais às condições de autorização para início de 

atividade] O conceito de alterações substanciais e não substanciais às condições da autorização para 

início de atividade de sociedade gestora (artigo 25.º/5 do RGA) será objeto de concretização regulamentar, 

como sucede atualmente no Regulamento da CMVM n.º 2/2015, antecipando-se, no entanto, alterações ao 

regime atualmente previsto, em linha com os princípios regulatórios subjacentes ao RGA. 

Clarifica-se, igualmente, que a sujeição destas alterações a oposição da CMVM no prazo de 15 dias após 

a sua comunicação, não significa que as mesmas não possam ser deliberadas pela assembleia de 

participantes em momento anterior, ficando a produção de efeitos da deliberação condicionada à referida 

não oposição pela CMVM.  

Relativamente à comunicação subsequente de alterações não substanciais às condições da autorização, 

o prazo de comunicação à CMVM foi alterado de 10 para 15 dias úteis após a respetiva ocorrência (artigo 

25.º/6 do RGA), na sequência dos contributos recebidos no âmbito da consulta, tendo a mesma alteração 

sido efetuada para a comunicação subsequente das alterações às condições de autorização prévia 

simplificada de sociedade gestora de pequena dimensão (artigo 25.º/8 do RGA). 

9. [Alterações subsequentes à autorização de organismo de investimento coletivo] Neste âmbito, 

esclarece-se que as alterações substanciais aos documentos constitutivos estão sujeitas a não oposição 
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da CMVM no prazo de 15 dias (artigo 26.º/2 do RGA), salvo no que respeita a OIA de subscrição particular 

que se encontram sujeitas a comunicação prévia à CMVM (artigo 26.º/3 do RGA).  

Quanto à comunicação de alterações substanciais propôs-se, ainda, que o RGA previsse a possibilidade 

de os documentos constitutivos do OIC estabelecerem os intervalos de variações ou valores máximos para 

as comissões de gestão e de depósito, de modo que a variação dentro desses intervalos não seja 

considerada uma alteração sujeita a não oposição da CMVM. Parece-nos que o proposto constitui um 

procedimento compatível com o RGA. Com efeito, não existe impedimento a que a comissão de gestão e 

de depósito sejam previstas como um valor máximo a ser cobrado, podendo, em momento posterior vir a 

baixar ou a aumentar até aos valores máximos previstos nos documentos constitutivos. Sem prejuízo do 

referido, e no intuito de salvaguardar a adequada proteção dos investidores, prevê-se que esta matéria 

venha a ser objeto de concretização regulamentar. 

Por outro lado, com vista à harmonização de prazos, alterou-se, igualmente, o prazo de comunicação 

subsequente das alterações não substanciais aos documentos constitutivos e aos elementos apresentados 

no âmbito da autorização de OIC, de 10 para 15 dias úteis após a respetiva ocorrência (artigo 26.º/1 do 

RGA). Como anteriormente referido a propósito do procedimento de constituição de OIC, as comunicações 

à CMVM (que não possibilitem a dedução de oposição) não implicam que esta se pronuncie podendo a 

alteração ser implementada imediatamente após a comunicação. Este será o regime aplicável aos OIA de 

capital de risco, sem que seja necessário alterar os procedimentos atualmente implementados pelas 

sociedades gestoras, designadamente em matéria de convocação da assembleia geral para efeitos de 

aprovação das alterações em causa em momento anterior à comunicação a efetuar à CMVM. 

Em matéria de elementos instrutórios da comunicação, importa ainda referir que a necessidade de envio à 

CMVM de toda a documentação respeitante à alteração deve ser interpretada como incluindo os elementos 

de informação alterados em conformidade, assim como os elementos adicionais eventualmente 

necessários à sua legitimação (e.g., ata da assembleia de participantes quando necessária).   

Por último, salienta-se que as alterações subsequentes à autorização de OIC serão objeto de concretização 

regulamentar. 

10. [Resgate] Atendendo aos contributos recebidos, importa referir que a possibilidade de resgate de 

unidades de participação de OIA fechado deve ser conferida em todas as situações em que estejam em 

causa alterações que afetem as legítimas expectativas dos participantes e que possam ser controláveis 

pelo gestor. Neste contexto, opta-se por manter a solução prevista no documento de consulta, no sentido 

de alargar aos participantes de OIA fechados a possibilidade de resgatarem as suas unidades de 
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participação em caso de aumento global das comissões de gestão e de depósito a suportar pelo OIC (artigo 

26.º/7 do RGA).  

 

ii) Requisitos aplicáveis às sociedades gestoras  

1. [Requisitos de capital] Em matéria de capital inicial da sociedade gestora de OICVM ou de grande 

dimensão (artigo 29.º do RGA), foi sugerida a eliminação da referência ao capital inicial de € 150.000 

quando a mesma esteja autorizada a exercer a atividade acessória de registo e depósito de unidades de 

participação de OIC. Mantém-se esta previsão, uma vez que os artigos 6.º/4 e 6.º/6 das Diretivas UCITS e 

AIFM, respetivamente, remetem para o artigo 12.º, atual artigo 15.º da Diretiva DMIF II. Esta norma, por 

seu turno, remete para o artigo 9.º da Diretiva (UE) 2019/2034 do Parlamento Europeu e do Conselho de 

27 de novembro de 2019, relativa à supervisão prudencial das empresas de investimento, cujo n.º 3 

determina a aplicação do capital inicial de € 150.000. 

2. [Fundos próprios] No que respeita aos fundos próprios das sociedades gestoras identificadas no 

ponto anterior, o artigo 30.º do RGA foi objeto de ajustamento em linha com as Diretivas UCITS.  

Adicionalmente, tendo em conta a remissão constante do artigo 30.º para o artigo 13.º do Regulamento 

(UE) n.º 2019/2033, do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro de 2019, relativo aos 

requisitos prudenciais aplicáveis às empresas de investimento, foi sugerida a aplicação das deduções 

previstas no n.º 4 desta disposição17. A este propósito, esclarece-se que as mesmas serão aplicáveis na 

medida em que essa aplicação se revele adequada às especificidades da atividade das sociedades 

gestoras.  

Por outro lado, o conceito de fundos próprios está delimitado no artigo 30.º/2 do RGA, remetendo-se, para 

este efeito, para a Parte II do Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

26 de junho de 2013. Neste âmbito, sugeriu-se a inclusão de referência à Parte III deste diploma para 

efeitos de composição dos rácios. Esclarece-se, no entanto, que o conceito de fundos próprios constante 

das Diretivas UCITS e AIFM deve ser interpretado como remetendo apenas para a Parte II do referido 

diploma regulamentar. 

 
17 A EBA, em consulta com a ESMA, elabora projetos de normas técnicas de regulamentação para completar o cálculo do requisito a que se refere 
o n.o 1, que deve incluir pelo menos os seguintes elementos para dedução: 

a. Prémios ao pessoal e outra remuneração, na medida em que dependam de lucros líquidos da empresa de investimento no ano em causa; 
b. Participações dos empregados, administradores e sócios nos lucros; 
c. Outras rubricas de lucros e outra remuneração variável, na medida em que sejam totalmente discricionárias; 
d. Comissões e honorários partilhados a pagar que estejam diretamente relacionados com comissões e honorários a receber, que estejam 

incluídos nas receitas totais, caso o pagamento das comissões e honorários a pagar esteja dependente da receção efetiva das comissões e 
honorários a receber; 

e. Remunerações de agentes vinculados; 
f. Despesas pontuais de atividades extraordinárias. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0065-20220228
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L2034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L2034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2033-20191205
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2033-20191205
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20210930
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20210930
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
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3. [Regime aplicável às sociedades gestoras de pequena dimensão] Em matéria de regime aplicável 

às sociedades gestoras de pequena dimensão, clarifica-se que, caso pretendam gerir OICVM, ser-lhes-á, 

adicionalmente, aplicável, na integralidade, o regime mais exigente aplicável às sociedades gestoras 

autorizadas a gerir OICVM (e.g., ao nível do capital inicial). A dualidade de regimes aplicáveis a estas 

entidades, não significa que, na parte em que o regime mais exigente não consuma o de menor exigência, 

não subsistam especificidades que sejam aplicáveis em função do tipo de OIC gerido. No âmbito da gestão 

de OIA dirigidos exclusivamente a investidores profissionais, por exemplo, não será obrigatória a 

designação de depositário (artigo 32.º/5 do RGA), o que já não sucederá relativamente aos OICVM sob 

gestão. 

Relativamente às matérias concretamente aplicáveis às sociedades gestoras de pequena dimensão (por 

referência à atividade de gestão de OIA), foi ajustado o artigo 32.º/2 do RGA no sentido de clarificar que o 

mesmo reflete a integralidade do regime (in)aplicável a estas entidades. Em função dos contributos 

recebidos, foram também efetuados ajustamentos ao leque de matérias não aplicáveis a estas entidades, 

designadamente a relativa às obrigações decorrentes de posição de controlo em sociedades não cotadas 

e em sociedades emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, em linha com a 

Diretiva AIFM. 

4. [Ultrapassagem dos limites por sociedade gestora de pequena dimensão] Nos termos do RGA 

a ultrapassagem de determinados montantes sob gestão (artigo 7.º/1 do RGA) implica a redução do 

montante sob gestão para os limites permitidos ou a apresentação do pedido de autorização para início de 

atividade de sociedade gestora de grande dimensão (artigo 31.º/5). Neste último caso, foi sugerida a 

definição de procedimento específico em termos de prazos e documentação, por se entender não dever 

ser seguido o procedimento de autorização inicial (uma vez que já existe atividade em curso que não pode 

ser afetada em prol da defesa de todos os intervenientes), admitindo-se a aplicação do Regulamento de 

Execução (UE) n.º 447/2013 da Comissão de 15 de maio. A este respeito, importa salientar que o diploma 

regulamentar em causa remete para o procedimento de autorização inicial previsto na Diretiva AIFM, com 

a previsão adicional da isenção da obrigação de apresentação de todas as informações e documentação 

exigidas no âmbito do procedimento de registo ao abrigo da Diretiva AIFM, desde que já tenham sido 

fornecidas e continuem atualizadas. Acresce que, ao procedimento de autorização para início de atividade 

se aplica o artigo 116.º/2 do CPA, nos termos do qual o interessado apenas deverá proceder à submissão 

dos elementos que não se encontrem já em poder da Administração (regra que se aplicará a qualquer 

procedimento administrativo). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0447
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0447
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
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Opta-se, assim, por manter a solução proposta no RGA, não se antecipando que este procedimento 

autorizativo ponha em causa a preservação dos deveres de atuação da sociedade gestora no exercício da 

sua atividade pré-existente. 

5. [Designação de depositário] As diferenças de regime relativas à designação do depositário – 

obrigação que não se aplica apenas no que respeita a OIA dirigidos exclusivamente a investidores 

profissionais geridos por sociedades gestoras de pequena dimensão (artigo 32.º/5 do RGA) - justificam-se, 

não apenas por razões de proporcionalidade, mas pela ausência de regime europeu que imponha um tal 

dever. A Diretiva AIFM, por seu turno, prevê a obrigação de designação de depositário, razão pela qual 

esta isenção não poderá ser extensível às sociedades gestoras de grande dimensão.  

Não obstante, importa referir que tal não inibe a opção de os OIA dirigidos exclusivamente a investidores 

profissionais preverem, de acordo com o RGA, a designação de depositário, se a sociedade gestora assim 

entender. 

 

iii) Exercício de atividade noutro Estado-Membro ao abrigo da liberdade de prestação de serviços 

ou do estabelecimento de sucursal 

1. [Comunicação para exercício da atividade noutro Estado-Membro] O exercício por sociedade 

gestora portuguesa, noutro Estado-Membro, das atividades abrangidas pela respetiva autorização, ao 

abrigo da liberdade de prestação de serviços ou mediante o estabelecimento de sucursal, depende da 

comunicação à CMVM, pela sociedade gestora, de um conjunto de informação legalmente prevista. Em 

momento subsequente e após análise da informação recebida, a CMVM transmite à autoridade competente 

do Estado-Membro de acolhimento, nos prazos legalmente definidos, a informação que lhe foi remetida, 

assim como os elementos adicionais relevantes, se aplicável (artigos 34.º/2 e 35.º/2 do RGA). No âmbito 

da consulta, questionou-se se esta comunicação pode ser enviada à CMVM no momento da apresentação 

do pedido de autorização para início de atividade por parte da sociedade gestora. A este respeito, 

esclarece-se que não existe impedimento a que a comunicação seja efetuada no momento em que é 

apresentado o pedido inicial para início de atividade pela sociedade gestora, nem a que a análise da 

comunicação e transmissão da informação pela CMVM às autoridades competentes do Estado-Membro de 

acolhimento seja efetuada em momento concomitante à concessão da autorização para início de atividade 

da sociedade gestora quando o modelo de negócio transfronteiriço assim o justificar.  

2. [Exercício de Atividade noutro Estado-Membro] O exercício das atividades transfronteiriças 

previstas nas Diretivas UCITS e AIFM encontra-se regulado de forma harmonizada apenas para as 

atividades e sociedades por estas abrangidas, razão pela qual o exercício de atividade noutro Estado-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
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Membro, por sociedade gestora de pequena dimensão à qual não se aplica a Diretiva AIFM (em toda a sua 

extensão), designadamente em matéria transfronteiriça18, se encontrará, por regra, sujeito aos requisitos 

aplicáveis no ordenamento jurídico interno desse Estado-Membro. 

3. [Exteriorização da atividade de sucursal] No âmbito da consulta foi proposta a inclusão, no RGA, 

de norma que preveja que o procedimento de notificação para efeitos de estabelecimento de sucursal, em 

Portugal, apenas é devido se a sociedade gestora pretender exercer as atividades autorizadas através da 

sucursal. De acordo com o transmitido, tem-se verificado a preferência por Portugal como uma base para 

a domiciliação dos serviços de back-office e de middle-office, não se pretendendo, contudo, aqui exercer 

as atividades reguladas através da sucursal.  

Neste âmbito, importa clarificar que o estabelecimento de sucursal noutro Estado-Membro, para efeitos de 

exercício de atividades autorizadas, se encontra regulado pelo direito europeu, incluindo-se, neste âmbito, 

as funções de back-office e de middle-office. Mantém-se, por isso, a opção inicialmente proposta.  

4. [Pedido de gestão de OICVM por sociedade gestora de outro EM] Quanto ao pedido de gestão de 

OICVM constituído em Portugal por sociedade gestora da União Europeia (artigo 45.º/1 do RGA), 

esclarece-se que a documentação com a qual o mesmo deve ser instruído decorre de normativo europeu 

(artigo 20.º da Diretiva UCITS), encontrando-se previstos como elementos instrutórios, quer o contrato  com 

o depositário, quer os contratos com as entidades subcontratadas relativos às funções de gestão e 

administração. Neste sentido, e apesar de os mesmos apenas produzirem efeitos após a concessão da 

autorização pela CMVM, a norma pretende salvaguardar que a CMVM tem acesso ao seu conteúdo final 

em momento anterior à produção dos respetivos efeitos, salvaguardando-se, assim, a conformidade dos 

mesmos com os requisitos legais aplicáveis no momento da respetiva celebração. 

 

C. Título III “Exercício da atividade” 

i) Disposições gerais 

1. [Funções da sociedade gestora] No que respeita às funções da sociedade gestora, aproveita-se 

para esclarecer que as funções constantes do artigo 62.º se aplicam a todas as sociedades gestoras 

previstas no RGA. Nesta matéria, foi ainda questionada a compatibilização do registo efetuado pela 

sociedade gestora com o registo centralizado das unidades de participação.  

De acordo com esta disposição (artigo 62.º/6 do RGA), importa esclarecer que a sociedade gestora pode, 

sem necessidade de autorização prévia pela CMVM, assegurar o registo individualizado das unidades de 

 
18 Salvo se estas sociedades solicitarem autorização para serem abrangidas pela Diretiva AIFM (opt-in). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
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participação dos OIC sob gestão quando assegure a respetiva comercialização, desde que as unidades de 

participação estejam integradas em sistema centralizado (artigo 62.º/6 do RGA). 

O registo previsto nesta disposição é um registo em conta individualizada comum, sem nenhuma 

especialidade, salvo a de não ser necessário um ato permissivo nos termos do artigo 295.º/1/a) do CVM. 

Por outro lado, o registo em conta individualizado não se confunde com a integração desta conta em 

sistema centralizado (artigos 88.º e 91.º do CVM). 

2. [Tratamento preferencial de participante de OIA] De acordo com o disposto no artigo 63.º/3 do 

RGA, cuja redação foi objeto de ajustamento para alinhamento com o disposto na Diretiva AIFM (artigo 

12.º/1), nenhum participante de OIA pode beneficiar de tratamento preferencial, exceto quando esse facto 

seja divulgado nos respetivos documentos constitutivos. Neste âmbito, salienta-se o disposto no parecer 

técnico da ESMA sobre a implementação da Diretiva AIFM19, que poderá orientar nas dúvidas suscitadas, 

na medida em que clarifica o que se deve entender por tratamento preferencial. 

3. [Atuação no interesse dos participantes] No que respeita aos deveres fiduciários da sociedade 

gestora solicitou-se a eliminação da norma que prevê que o dever de atuação no interesse dos participantes 

inclui a ponderação, avaliação e gestão, entre outros, dos riscos de sustentabilidade relativos a qualquer 

acontecimento ou condição de natureza ambiental, social ou de governação com impacto nos investimentos 

realizados ou em que estes produzam impactos potenciais ou efetivos (artigo 64.º/5 do RGA), dado que 

não encontra correspondência nas Diretivas setoriais aplicáveis.  

O RGA adota uma visão integrada e atual da regulação do financiamento sustentável, permitindo, em linha 

com o regime europeu diretamente aplicável, que cada sociedade gestora determine as suas estratégias 

em matéria de sustentabilidade e a definição do nível que pretende assumir quanto ao compromisso. Na 

medida em que requer que sejam atendidos os riscos de sustentabilidade nas matérias em que essa 

exigência se encontra refletida no direito europeu, acautela, de forma adequada, a integração dos riscos 

de sustentabilidade no âmbito da gestão de riscos, eliminando-se, assim, o n.º 5 do artigo 64.º do RGA. 

Refira-se ainda que, nesta matéria, as normas do RGA devem ser interpretadas em articulação com os 

diplomas europeus relevantes, designadamente com o Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 27 de novembro, relativo à divulgação de informações relacionadas com a 

sustentabilidade no setor dos serviços financeiros, que permitem um maior grau de concretização em 

matéria de sustentabilidade.  

 
19 Vide pg. 51 do ESMA's technical advice to the European Commission on possible implementing measures of the Alternative Investment Fund 
Managers Directive (refª ESMA/2011/379). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2088-20200712
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2088-20200712
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2011_379.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2011_379.pdf
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4. [Tratamento de reclamações] No âmbito da consulta pública foi questionada a relevância da 

existência de uma política de reclamações no âmbito do capital de risco, dado estarem em causa 

investidores profissionais.  

A previsão de uma política de reclamações circunscreve-se a OICVM e OIA não dirigidos exclusivamente 

a investidores profissionais, conferindo-se aos respetivos participantes a possibilidade de apresentarem 

reclamações gratuitamente junto das respetivas gestoras (artigo 66.º/1 do RGA). Contudo, também no 

capital de risco, os OIA se podem dirigir a investidores não profissionais, possibilidade incrementada no 

âmbito do RGA, justificando-se, assim, uma tal previsão.  

Por outro lado, considera-se que o artigo 66.º do RGA traduz um grau de concretização adequado para 

orientação acerca do conteúdo da política de reclamações, devendo a mesma ser objeto de concretização 

pela sociedade gestora de acordo com a respetiva estrutura e organização interna, atendendo a critérios 

de proporcionalidade. Note-se que, o canal de denúncias e irregularidades deve ser específico para o efeito, 

quer de acordo com a Diretiva UCITS (artigo 99.º-D), quer de acordo com o regime nacional (Lei n.º 93/2021 

de 20 de dezembro). 

5. [Comissão de gestão variável] Em matéria de comissão de gestão variável (artigo 67.º do RGA) 

esclarece-se que a eventual concretização regulamentar do tema considerará os contributos recebidos no 

âmbito da presente consulta. 

6. [Custos e receitas dos OIC] Relativamente aos custos e encargos imputáveis aos OIC, propõe-se a 

previsão de um princípio geral de adequação dos custos a uma gestão sã e prudente, proibindo-se a 

imputação de custos indevidos (artigo 68.º do RGA). Além da maior flexibilidade, confere-se igualmente um 

maior grau de responsabilização dos gestores que, em linha com os deveres de atuação inerentes a uma 

gestão profissional, são responsáveis por assegurar, perante os investidores, a transparência e clareza da 

estrutura de custos, assim como a qualidade da informação sobre os custos imputáveis aos OIC sob gestão, 

cujo regime foi significativamente simplificado. Pelas razões acima referidas, e sem prejuízo de 

concretização adicional em sede regulamentar, considera-se que esta é a abordagem mais adequada. Não 

obstante, os contributos recebidos serão considerados em sede de eventual regulamentação desta matéria.   

Relativamente às receitas (artigo 69.º do RGA), a opção por um elenco exemplificativo visa permitir uma 

definição clara das mesmas pela sociedade gestora ou de critérios tendentes à sua determinação. 

7. [Valorização e divulgação do valor da unidade de participação] Em matéria de valorização e 

divulgação do valor da unidade de participação, atendendo aos comentários recebidos no âmbito da 

consulta, opta-se, por razões de coerência, por prever a valorização semestral para todos os OIA fechados 

e não apenas para os OIA de capital de risco (artigo 71.º/2 do RGA). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
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Adicionalmente, isenta-se os OIA de capital de risco fechados do cumprimento da regra do cálculo e 

divulgação do valor da unidade de participação no momento de cada subscrição (artigo 71.º/4 do RGA) por 

não se adequar à dinâmica e funcionamento destes OIC.   

8. [Valor líquido global do OIC] A par da inclusão do conceito de valor líquido global do OIC no RGA 

na sequência dos comentários recebidos na consulta (artigo 72.º do RGA), foi solicitada a inclusão de 

procedimento de correção do valor líquido global caso o mesmo se torne negativo. 

A inclusão de tal procedimento foi ponderada pela CMVM, tendo-se concluído que, sendo eliminados os 

montantes mínimos constantes do RGOIC, o procedimento de correção não seria adequado a situações 

em que o referido valor se tornasse negativo. A redução do valor líquido global para níveis negativos é 

bastante mais grave do que a sua redução para valores inferiores aos atualmente estabelecidos no RGOIC, 

devendo a sociedade gestora atuar imediatamente no sentido de cessar o referido incumprimento. Salienta-

se, a este propósito, a existência de procedimento adequado para dar resposta a uma eventual sanação 

de irregularidades previsto no artigo 360.º/5 e seguintes do CVM, desde que previstos os respetivos 

pressupostos.  

9. [Gestão da liquidez] No âmbito da consulta foi questionada a adequação da norma que impõe a 

realização regular de testes de esforço que permitam avaliar e acompanhar adequadamente os riscos de 

liquidez (artigo 73.º/2/b) do RGA) para os OIA de capital de risco.  

Destaca-se, em primeiro lugar, o ajustamento relativo à exclusão da aplicação desta norma aos OIA geridos 

por sociedades gestoras de pequena dimensão às quais não se aplica a Diretiva AIFM. Por outro lado, 

esclarece-se que esta norma resulta da transposição do artigo 16.º/1 da Diretiva AIFM e que a sua 

concretização é operada pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013 da Comissão de 19 de dezembro 

de 2012 da Comissão, que complementa a Diretiva 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no 

que diz respeito às isenções, condições gerais de funcionamento, depositários, efeito de alavanca, 

transparência e supervisão (Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013), tendo sido, adicionalmente, objeto 

de orientação por parte da ESMA20. Do enquadramento legal aplicável não resulta que o regime não seja 

aplicável em função da natureza aberta ou fechada dos OIA, considerando-a, inclusivamente, um elemento 

relevante para efeitos da determinação da frequência dos testes de esfoço.  

Adicionalmente, salienta-se que as referidas orientações permitem responder à necessidade de maior 

concretização do regime nesta matéria, conforme solicitado na consulta, assim como ajustar os 

procedimentos a seguir de acordo com as características do próprio OIA, em termos de liquidez, de 

periodicidade, entre outros aspetos. 

 
20 Orientações sobre testes de esforço de liquidez em OICVM e FIA (ESMA34-39-897 PT).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0231-20200401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0231-20200401
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-897_guidelines_on_liquidity_stress_testing_in_ucits_and_aifs_pt.pdf
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10. [Subcontratação de funções] A subcontratação de funções da sociedade gestora em terceiros é 

regulada por legislação europeia (artigos 13.º e 20.º das Diretivas UCITS e AIFM, respetivamente21) e 

configura uma prática particularmente relevante, uma vez que confere a um terceiro as funções que 

incubem ao interveniente principal na gestão de OIC - a sociedade gestora - (artigos 75.º e 76.º do RGA). 

É, por isso, uma matéria especialmente relevante na ótica da proteção dos participantes, devendo, por isso, 

ser alargada a todas as sociedades gestoras. Clarifica-se, igualmente, que o regime abrange todas as 

funções que constam do RGA como sendo da responsabilidade da sociedade gestora. As dúvidas 

concretas sobre cada uma das funções a subcontratar poderão ser, oportunamente, objeto de 

esclarecimento por parte da CMVM no âmbito da sua cooperação com as entidades supervisionadas, 

salientando-se que apenas estão em causa as funções das sociedades gestoras e não as funções do 

depositário, que obedecerão a regime específico (artigo 113.º do RGA). 

Ao nível do regime aplicável, importa notar que a subcontratação deve ser previamente comunicada à 

CMVM relativamente a cada uma das funções a subcontratar, independentemente da sua duração. Note-

se que esta comunicação prévia não pressupõe, tal como todas as comunicações prévias previstas no RGA 

(que não prevejam dedução de oposição), pronúncia por parte da CMVM, podendo ser implementada 

imediatamente após a sua comunicação.  

Apesar da subcontratação, a sociedade gestora mantém a sua responsabilidade enquanto tal, razão pela 

qual se afigura relevante que existam métodos de avaliação que lhe permitam acompanhar e avaliar, de 

modo eficaz e contínuo, a atividade e o desempenho da entidade subcontratada. A mesma razão se 

encontra subjacente à previsão da possibilidade de cessar, com efeitos imediatos, a subcontratação, 

devendo tal possibilidade ser assegurada da perspetiva contratual. 

Por outro lado, por razões de transparência para com os participantes, considera-se de manter a previsão 

de que as funções subcontratadas devem constar dos documentos constitutivos de OIC.  

Finalmente, no que respeita ao conteúdo mínimo da política de subcontratação, chama-se a atenção para 

o dossier de registo disponível no sítio da internet da CMVM na parte relativa à subcontratação de funções, 

o qual pretende constituir orientação, emitida pela CMVM, às entidades supervisionadas.   

11. [Substituição da sociedade gestora] Em matéria de substituição de sociedade gestora foi sugerida 

a não inclusão, nos documentos constitutivos, da possibilidade de substituição da sociedade gestora para 

os OIC abertos (artigo 77.º/1 do RGA), tendo em conta que a mesma terá de ser analisada pela CMVM. A 

previsão da substituição da sociedade gestora nos documentos constitutivos é uma condição de 

legitimidade da sua substituição, considerando-se este como um dever de transparência essencial à 

 
21 Vide também Questions and Answers Application of the AIFMD (refª. ESMA34-32-352). esma34-32-352_qa_aifmd.pdf (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://www.google.com/search?q=Questions+and+Answers+Application+of+the+AIFMD&rlz=1C1GCEA_enPT959PT959&sxsrf=ALiCzsas8gZk4okF-bz9ETReRqZX2XXuQw%3A1651682809230&ei=-a1yYpaZDZP77_UPr4mrmAg&ved=0ahUKEwjW-f_4pcb3AhWT_bsIHa_ECoMQ4dUDCA4&uact=5&oq=Questions+and+Answers+Application+of+the+AIFMD&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEMsBMgYIABAWEB46BwgAEEcQsANKBAhBGABKBAhGGABQ4kNY4kNgx0poAXABeACAAWyIAWySAQMwLjGYAQCgAQKgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&safe=active&ssui=on
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352_qa_aifmd.pdf
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salvaguarda das legítimas expectativas dos participantes que, apenas desta forma, poderão conhecer que 

a entidade a quem foi mandatada a gestão pode ser substituída. 

Não se acolhe, por outro lado, a proposta de inclusão, nos documentos constitutivos de OIA fechado, da 

substituição de sociedade gestora, assim como das condições que se encontram previstas para a 

substituição de sociedade gestora de OIC aberto, podendo a mesma ser sindicada em sede de assembleia 

de participantes. Aproveita-se ainda para esclarecer que os participantes podem ter competência para 

substituir a sociedade gestora desde que, nos termos do artigo 213.º/2 do RGA, o regulamento de gestão 

lhes atribua a referida competência. 

 

ii) Conflitos de interesses 

1. [Exercício de direitos de voto - Envolvimento acionista] O artigo 83.º do RGA regula o exercício 

do direito de voto diligente pelas sociedades gestoras de OICVM, na sequência da transposição do artigo 

21.º da Diretiva n.º 2010/43/UE da Comissão de 1 de julho de 2010, referindo-se o mesmo ao exercício 

daquele direito no âmbito das normas relativas a conflitos de interesses. A política de envolvimento 

acionista, prevista no artigo 138.º do RGA, é bastante mais abrangente, aplicando-se, quer às sociedades 

gestoras de OICVM, quer às sociedades gestoras de grande dimensão, e adota uma perspetiva distinta, 

referindo-se sobretudo à informação a disponibilizar aos investidores no âmbito da transposição do artigo 

3.º-G/3 da Diretiva (UE) 2017/828 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de maio de 2017, que altera 

a Diretiva 2007/36/CE no que se refere aos incentivos ao envolvimento dos acionistas a longo prazo. 

Opta-se, por isso, por não agregar os temas, mantendo-se a sistemática do RGA. 

2. [Corretor principal - Envolvimento acionista] No âmbito da política de envolvimento acionista, o 

artigo 138.º/2 do RGA remete para o artigo 114.º/5 do RGA que prevê a possibilidade de reutilização de 

ativos por corretor principal mediante a verificação de um conjunto de requisitos. Tendo sido questionada 

a referida remissão, esclarece-se que a mesma resulta da remissão do artigo 3.º-G/3 da Diretiva (UE) 

2017/828 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de maio de 2017, para o artigo 14.º da Diretiva 

AIFM. Neste contexto, a referida remissão deverá ser interpretada como forma de promover deveres de 

transparência relativamente aos referidos corretores e, adicionalmente, de garantir que o depositário tem 

conhecimento dos mesmos, de forma a poder sindicar eventuais conflitos de interesses existentes.  

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0828
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0828
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0828
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
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iii) Documentos constitutivos e deveres de informação 

1. [Âmbito dos documentos constitutivos] Atendendo aos contributos recebidos no âmbito da 

consulta, reponderou-se a proposta apresentada no âmbito dos documentos constitutivos (artigo 86.º e 

seguintes), tendo a mesma sido ajustada nos seguintes termos: 

a) O prospeto mantém-se como documento constitutivo exclusivo dos OIC abertos; 

b) O regulamento de gestão continua a ser exigido para todos os OIC;  

c) As informações fundamentais destinadas aos investidores devem apenas ser elaboradas para os 

OICVM. Neste âmbito, salienta-se que, as sociedades gestoras ficam dispensados de elaborar IFI para 

todos os OICVM que devam elaborar o DIF22 na sequência das alterações recentemente efetuadas à 

Diretiva UCITS23. Os OIA ficam isentos da obrigação de elaboração do IFI, uma vez que, quando 

dirigidos a investidores não profissionais, terão de elaborar o DIF; 

d) As informações aos investidores de OIA dirigidos exclusivamente a investidores profissionais, são 

elaboradas apenas quando são geridos por sociedades gestoras de grande dimensão. Relativamente 

ao conteúdo deste documento, esclarece-se que o mesmo se encontra alinhado com o previsto artigo 

23.º da Diretiva AIFM.    

Neste âmbito, aproveita-se ainda para clarificar que: 

a) Apenas os documentos referidos no Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 25 de novembro de 2015, relativo à transparência das operações de financiamento através 

de valores mobiliários e de reutilização (artigos 13.º e 14.º), passarão a dever refletir o conteúdo aí 

previsto; 

b) Apesar de o RGA não prever o conteúdo mínimo obrigatório do regulamento de gestão, o mesmo será 

concretizado em sede regulamentar; 

c) O prospeto é um documento constitutivo dos OIC abertos, podendo, nessa medida, ser subscrito por 

qualquer investidor. Neste sentido, e por princípio, a sua elaboração deve ser efetuada em português, 

o mesmo se aplicando ao regulamento de gestão de OIC aberto. Sem prejuízo do referido, o artigo 6.º 

do CVM estabelece que a informação divulgada em Portugal que seja suscetível de influenciar as 

decisões dos investidores não profissionais, deve ser redigida em português ou acompanhada de 

tradução para português, podendo a CMVM dispensar, no todo ou em parte, essa tradução, quando 

considere estarem acautelados os interesses dos investidores; 

 
22 Documento de informação fundamental que cumpra os requisitos aplicáveis aos documentos de informação fundamental estabelecidos no 
Regulamento (UE) n.o 1286/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho. 
23 Diretiva (UE) 2021/2261 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de dezembro de 2021 que altera a Diretiva 2009/65/CE no que respeita à 
utilização dos documentos de informação fundamental pelas sociedades gestoras de OICVM. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2365
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2365
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1286-20211221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32021L2261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32021L2261
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d) A prestação de informação aos investidores obedece, no essencial, ao previsto em legislação europeia, 

não sendo admissível a sua substituição por outros documentos de prestação da referida informação.  

2. [Divulgação de informação] Em matéria de divulgação de informação (artigo 102.º do RGA), tema 

que suscitou diversos contributos no âmbito da consulta pública, importa clarificar que a proposta 

apresentada salvaguarda que os deveres de divulgação e publicação através do sistema de difusão de 

informação da CMVM, designadamente no que respeita aos documentos constitutivos, não são aplicáveis 

a OIA de capital de risco. Após consulta pública, manteve-se esta norma com ajustamentos (artigo 232.º 

do RGA), restringindo-se a sua aplicação a OIA de capital de risco fechados, por forma a refletir de forma 

mais clara e adequada o conteúdo do regime legal quanto a esta matéria. 

3. [Comunicação individualizada aos investidores] No âmbito da consulta foi sugerida a inclusão de 

norma que preveja a possibilidade de as comunicações individualizadas aos participantes poderem ser 

efetuadas em suporte duradouro diferente do papel, assim como os respetivos termos e condições, 

nomeadamente em termos de canal de comunicação e requisitos aplicáveis. 

Não existindo regime especial aplicável a estas comunicações, considera-se que o suporte em que são 

efetuadas, assim como a via por que são promovidas, deve sujeitar-se ao acordado entre a sociedade 

gestora e os participantes. 

4. [Divulgação periódica aos investidores] Em matéria de divulgação periódica de informação aos 

investidores relativa a cada OIA sob gestão ou que a sociedade gestora comercialize é transposta, no artigo 

93.º/5 do RGA, a obrigação que decorre do artigo 23.º da Diretiva AIFM24. Neste âmbito, foi solicitada 

clarificação sobre a periodicidade e forma dos reportes. Para o efeito, importa atender ao artigo 118.º do 

Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013 no qual se encontra concretizado o conteúdo e timings de 

disponibilização da referida informação aos investidores. 

Ao nível da sistematização global dos deveres de reporte e respetivas alterações, salienta-se que a CMVM 

procedeu, recentemente, à sistematização dos deveres nacionais de reporte no âmbito do Projeto de 

Simplificação e que esses deveres serão atualizados na sequência da presente revisão. 

5. [Relatório e contas] O prazo para a comunicação e divulgação dos relatórios e contas anuais dos 

OIA proposto no RGA é de quatro meses após o exercício económico anual, tal como previsto no RGOIC. 

Atendendo aos contributos recebidos no âmbito da consulta, propõe-se o alargamento do prazo de 

comunicação e divulgação do relatório e contas para cinco meses após o exercício económico anual, para 

 
24 A divulgação periódica incide sobre a seguinte informação: i) a percentagem dos ativos do OIA sujeita a mecanismos especiais decorrentes da 
sua natureza ilíquida, ii) quaisquer novos mecanismos de gestão da liquidez do OIA iii) o perfil de risco do OIA e os sistemas de gestão de riscos 
adotados pela sociedade gestora do mesmo. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0231-20200401
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todos os OIA (artigo 94.º do RGA), flexibilizando-se, deste modo, o regime aplicável aos OIA regulados 

pelo RGOIC. 

No que respeita ao conteúdo do relatório e contas de OIA, clarifica-se que o mesmo decorre de normativos 

europeus (artigo 22.º da Diretiva AIFM e artigo 103.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013) 

devendo, por razões de transparência e coerência regulatória, ser aplicável a todos os OIA, 

independentemente de serem geridos por sociedades gestora de grande ou de pequena dimensão. 

6. [Relatório e contas anual dos OIA que controlem sociedades não cotadas] A sociedade gestora 

de OIA que adquira, individualmente ou em conjunto, o controlo de uma sociedade não cotada desenvolve 

os esforços necessários para assegurar que o relatório e contas da sociedade não cotada contenha um 

conteúdo específico ou, alternativamente, inclui no relatório e contas anual do OIA a informação relativa à 

sociedade não cotada (artigo 96.º do RGA). Esta norma resulta da transposição do artigo 29.º da Diretiva 

AIFM e destina-se a assegurar a transparência da informação no que respeita às empresas controladas, 

cuja responsabilidade incumbe à sociedade gestora.  

7. [Deveres de informação relativos a ordens de subscrição de resgate] Na sequência dos 

contributos recebidos no âmbito da consulta, propõe-se o ajustamento do artigo 97.º/4 do RGA, no sentido 

de esclarecer que, no caso de execução periódica das ordens de subscrição e resgate dos participantes, o 

dever de a sociedade gestora lhes prestar, semestralmente, a informação relativa às mesmas, incumbe à 

entidade comercializadora quando a relação com o participante seja assegurada por esta, em linha com o 

artigo 24.º da Diretiva n.º 2010/43/UE da Comissão de 1 de julho de 2010,  que diz respeito aos requisitos 

organizativos, aos conflitos de interesse, ao exercício da atividade, à gestão de riscos e ao conteúdo do 

acordo celebrado entre o depositário e a sociedade gestora. Procede-se ao referido ajustamento, em linha 

com o direito europeu e em conformidade com o proposto no âmbito da consulta (artigo 97.º/5 do RGA). 

Por outro lado, de acordo com o referido normativo, a obrigação de a sociedade gestora informar os 

participantes, sempre que lhe seja solicitado, sobre o estado das suas ordens, é um dever que incumbe à 

sociedade gestora, não se aplicando a referida isenção. 

8. [Deveres de informação contínua] O artigo 103.º do RGA impõe à sociedade gestora o dever de 

informar a CMVM relativamente a quaisquer factos relevantes no âmbito da gestão de OIC, podendo a 

CMVM exigir que tais factos sejam publicados, caso a proteção do interesse dos investidores o imponha. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0231-20200401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32010L0043
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Neste âmbito, são elencados de forma exemplificativa, os factos que devem ser qualificados como 

relevantes25. 

De acordo com os contributos recebidos, foi solicitada a avaliação desta norma, dado que a mesma pode 

impor requisitos mais restritivos às entidades nacionais. Esta norma tem como objetivo a comunicação de 

factos suscetíveis de impactar de forma relevante a atividade de gestão do OIC e, consequentemente, pôr 

em causa a proteção dos participantes. O dever de informação da CMVM neste âmbito constitui, portanto, 

um mecanismo essencial para o desempenho adequado das suas competências e atribuições, 

designadamente em matéria de supervisão contínua, razão pela qual se opta por manter a norma em 

questão.  

9. [Periodicidade de envio de informação à CMVM] No âmbito da consulta foi questionada a 

periodicidade e modo de reporte da informação relativa à composição discriminada da carteira de cada 

OIC, o respetivo valor líquido global e o número de unidades de participação em circulação (artigo 104.º do 

RGA). Na sequência das dúvidas suscitadas, clarifica-se que esta matéria será concretizada em sede 

regulamentar, como atualmente se verifica. 

10. [Prestação de informação pelas sociedades gestoras de OIA] Relativamente ao dever de reporte 

regular de informação à CMVM (artigo 106.º do RGA), esclarece-se que o mesmo resulta da transposição 

o artigo 24.º da Diretiva AIFM, não sendo aplicável às sociedades gestoras de pequena dimensão. 

 

iv) Depositário 

[Prestação de informação à CMVM] No âmbito da consulta pública foi sugerida a inclusão do dever do 

depositário, mediante pedido, prestar à CMVM as informações que tenha obtido no exercício das respetivas 

funções necessárias à supervisão da sociedade gestora e do OIC.  

Considera-se que esta obrigação resulta já das prerrogativas da CMVM no âmbito dos seus poderes de 

supervisão, em particular do artigo 361.º/2/a) do CVM.  

Adicionalmente, importa salientar que, caso a sociedade gestora não se encontre dispensada da 

designação de depositário, o que sucede relativamente aos OIA dirigidos exclusivamente a investidores 

profissionais geridos por sociedade gestora de pequena dimensão (artigo 32.º/5 do RGA), o regime 

aplicável ao depositário é harmonizado com o atualmente aplicável aos OIA fechados regulados pelo 

RGOIC, não existindo, da perspetiva da CMVM, motivos que justifiquem a sua não aplicação ao segmento 

 
25 São elencados os seguintes factos relevantes: i) a sujeição do organismo de investimento coletivo a processo especial de revitalização ou a 
processo de insolvência, ii) o arresto ou penhora de bens do organismo de investimento coletivo e a iii) a instauração de uma ação judicial relevante 
contra o organismo de investimento coletivo. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
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do capital de risco. Com efeito, além das funções que já incumbem ao depositário pela natureza das suas 

funções, o depositário exerce ainda funções de fiscalização, garantindo uma linha importante de proteção 

dos participantes (artigo 110.º do RGA).  

 

v) Remuneração 

1. [Afastamento das regras aplicáveis à comissão de gestão variável] O regime aplicável em matéria 

da remuneração decorre de normativo europeu (artigos 14.º-A e 13.º das Diretivas UCITS e AIFM, 

respetivamente), não podendo ser afastado pela legislação nacional, salvo quanto a sociedades gestoras 

de pequena dimensão, o que se verifica no âmbito do RGA. É, pois, uma matéria harmonizada que não 

implicará perda de competitividade em face de outras jurisdições da União Europeia.  

Por outro lado, a política de remuneração deve ser adequada à dimensão da sociedade gestora, à sua 

organização interna e à natureza, ao âmbito e à complexidade das suas atividades (artigo 118.º/1/a) do 

RGA). Este princípio é objeto de concretização no âmbito das orientações da ESMA relativas a políticas de 

remuneração sãs nos termos das Diretivas UCITS e AIFM26, referindo estas últimas a possibilidade de não 

aplicar os requisitos sobre o processo de pagamento e a obrigação de constituição de um comité de 

remunerações (ponto 26 das referidas orientações). A possibilidade de afastamento dos referidos requisitos 

e de outros, quando tal se mostre adequado, incumbe à sociedade gestora, não sendo necessária, da 

perspetiva da CMVM, a inclusão de norma adicional para o efeito. 

2. [Competência pela elaboração da política de remuneração] Caso a política de remuneração seja 

aprovada pela assembleia geral da sociedade gestora, o órgão de fiscalização permanece responsável 

pela elaboração da proposta a submeter à assembleia, bem como pela respetiva aplicação e fiscalização 

(artigo 119.º/2 do RGA). Nesta matéria, foi sugerida a eliminação da responsabilidade do órgão de 

fiscalização pela elaboração da política de remuneração, nos casos em que a mesma é aprovada pela 

assembleia de participantes. Considera-se, no entanto, que a regra em causa se encontra alinhada com o 

regime europeu, conforme, aliás, consta das referidas orientações da ESMA27, optando-se, assim, pela sua 

manutenção.  

Em matéria de adequação, foi ainda solicitado esclarecimento relativo à ausência do requisito que obriga a 

que as funções de implementação e de fiscalização da política de remuneração devam ser exclusivamente 

exercidas por membros que possuam conhecimentos técnicos em matéria de gestão de riscos e 

 
26 Orientações relativas a políticas de remuneração sãs nos termos da DGFIA (refª. ESMA/2013/232) e as Orientações relativas a políticas de 
remuneração sãs nos termos da Diretiva OICVM (refª. ESMA/2016/575-PT). 
27 Pontos 38 e seguintes das Orientações relativas a políticas de remuneração sãs nos termos da DGFIA (refª. ESMA/2013/232) e pontos 40 e 

seguintes das Orientações relativas a políticas de remuneração sãs nos termos da Diretiva OICVM (refª. ESMA/2016/575-PT). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2013_00060000_pt_tra.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-575_pt.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-575_pt.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2013_00060000_pt_tra.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-575_pt.pdf
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remuneração. A este respeito, importa esclarecer que o referido requisito se encontra implícito nas regras 

gerais de adequação (que integra os requisitos de idoneidade, experiência, disponibilidade e 

independência) dos membros do órgão de administração e fiscalização de sociedade gestora, optando-se 

por não incluir requisito específico para o efeito. 

3. [Sociedade gestora significativa] A sociedade gestora significativa deve criar um comité de 

remunerações (artigo 120.º/1 do RGA). Tendo em conta as dúvidas suscitadas no âmbito da consulta, 

importa referir que a concretização deste conceito deve considerar as orientações da ESMA em matéria de 

política de remuneração28. Neste âmbito, destaca-se que a qualificação de uma sociedade gestora como 

significativa deve atender à presença cumulativa, nomeadamente, de três fatores, i) a dimensão dos OIC 

geridos, ii) a organização interna e a natureza da sociedade gestora e iii) o âmbito e complexidade das 

suas atividades. Sem prejuízo do referido, a obrigatoriedade de criar um comité de remunerações implica 

ainda a análise de fatores específicos definidos nas referidas orientações (e.g., cotação em bolsa, número 

de empregados, estrutura jurídica da sociedade, ativos sob gestão, entre outros). 

4. [Colaboradores que exercem funções de controlo interno] Neste âmbito, esclarece-se que o artigo 

121.º do RGA não se aplica às sociedades gestoras de pequena dimensão, dado que a matéria da 

remuneração não se inclui no elenco de normas aplicáveis a estas sociedades (artigo 32.º/2 do RGA).  

 

vi) Adequação 

1. [Análise da adequação no âmbito de renovação dos mandatos] No âmbito dos numerosos 

contributos recebidos em matéria de adequação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização 

pela CMVM (artigo 126.º/4 do RGA), foi questionada a análise da referida adequação em sede de 

renovação dos mandatos, dado que a CMVM procede a essa análise a todo o tempo e, em particular, i) no 

momento inicial no âmbito da autorização para início de atividade, ii) aquando da apresentação de um 

pedido de alteração à composição do órgãos de administração e fiscalização e iii) sempre que se verifique 

um facto superveniente com impacto na referida avaliação.  

Reponderada a opção inicialmente proposta no RGA em função dos contributos recebidos, opta-se por 

eliminar a necessidade de análise de adequação no momento da renovação dos mandatos, clarificando-

se, no entanto, que sempre que seja apresentado um pedido de alteração à composição do órgão de 

administração e de fiscalização, a análise individual de cada membro é acompanhada de uma apreciação 

 
28 Pontos 52 e seguintes das Orientações relativas a políticas de remuneração sãs nos termos da DGFIA (refª. ESMA/2013/232) e pontos 54 e 
seguintes das Orientações relativas a políticas de remuneração sãs nos termos da Diretiva OICVM (refª. ESMA/2016/575-PT).  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2013_00060000_pt_tra.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-575_pt.pdf
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coletiva do órgão de forma a aferir se o mesmo, considerado no seu conjunto, reúne os requisitos de 

adequação necessários em todas as áreas relevantes de atuação. 

Por outro lado, considera-se que o prazo de 30 dias para apreciação das referidas alterações se revela 

adequado (artigo 127.º do RGA), atendendo à experiência da CMVM neste âmbito e, bem assim, a razões 

de harmonização, designadamente com o regime das empresas de investimento. 

2. [Sociedade gestora não autorizada a gerir OICVM] As sociedades gestoras não autorizadas a gerir 

OICVM comunicam à CMVM as alterações relativas à informação sobre participações qualificadas 

apresentada no momento da autorização (artigo 132.º do RGA), quer se trate de sociedade gestora de 

grande ou de pequena dimensão.  

Afigura-se, portanto, suficiente, o envio das alterações aos elementos que instruíram o pedido de 

autorização para início de atividade, sem prejuízo de a CMVM apreciar continuamente a adequação dos 

titulares de participação qualificada (artigo 129.º/2/c) do RGA), solicitando, para o efeito, as informações 

que considere necessárias. 

 

vii) Gestão de riscos 

1. [Função de gestão de riscos] A sociedade gestora estabelece e mantém uma função permanente 

de gestão de riscos, hierárquica e funcionalmente independente das unidades operacionais, exceto se tal 

não for adequado e proporcional face à natureza, à escala e à complexidade da atividade da sociedade 

gestora e dos OIC por si geridos (artigo 134.º/1 do RGA). No âmbito da consulta foi questionada a 

proporcionalidade da aplicação desta norma às sociedades gestoras de pequena dimensão, tendo sido 

solicitado o detalhe dos critérios relevantes para efeitos de clarificação das situações em que os referidos 

requisitos não teriam de ser cumpridos.  

Salienta-se, em primeiro lugar, que esta é uma matéria de extrema relevância no desenvolvimento da 

atividade de qualquer gestor e que a própria norma remete para critérios de proporcionalidade para o seu 

afastamento.   

Por outro lado, relativamente aos critérios a considerar em termos de adequação e proporcionalidade para 

o seu afastamento, e sem prejuízo de outros que a CMVM venha a adotar, destacam-se os critérios 

referidos no parecer técnico emitido pela ESMA no âmbito dos trabalhos preparatórios da Diretiva AIFM29, 

designadamente, i) a estrutura operacional da sociedade gestora e os riscos para a independência que 

resultam da inexistência da referida separação hierárquica e funcional, ii) a estrutura de governance, iii) os 

 
29 Ponto 35 da pg. 71, ESMA's technical advice to the European Commission on possible implementing measures of the Alternative Investment 
Fund Managers Directive (refª ESMA/2011/379). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2011_379.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2011_379.pdf
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benefícios marginais em face dos custos para os investidores relativos à implementação das salvaguardas, 

iv) a medida em que a função de gestão do risco é indissociável da gestão da carteira, v) a competência 

dos colaboradores e o ambiente geral de controlo e vi) as expectativas dos investidores profissionais quanto 

aos benefícios das mudanças na função da gestão do risco. 

Finalmente, relativamente às responsabilidades subjacentes à função de gestão de riscos, foi proposta a 

restrição do artigo 134.º/3 do RGA às sociedades gestoras de OICVM, dado que às sociedades gestoras 

de OIA se aplicará o Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013.  

A norma em causa foi delimitada em função das matérias aplicáveis a sociedades gestoras de OICVM e, 

genericamente, a todas as sociedades gestoras, com exceção das sociedades gestoras de pequena 

dimensão, optando-se, assim, por manter as alíneas que, pela sua natureza genérica, se devem aplicar a 

todos os gestores, designadamente às sociedades gestoras de OIA.   

2. [Expressões em inglês] Para melhor enquadramento dos conceitos previstos no artigo 135.º do RGA 

foi solicitada a utilização das expressões em inglês - “backtesting”, “stress tests” e “due diligence” - no 

seguimento do que sucede, em matéria da remuneração, quanto às expressões “malus” e “clawback”.  

O princípio observado neste âmbito é o da não utilização de expressões em inglês, salvo quando essencial 

à sua compreensão. É o que sucede neste último caso, em que os conceitos em matéria de remuneração 

parecem menos apreensíveis e poderão não ter um paralelismo terminológico integral, e também quanto à 

expressão “back-to-back”, que se inclui no artigo 180.º/4 do RGA, mas não já relativamente às demais 

expressões cuja tradução em inglês se solicita.  

3. [Ponderação e integração dos riscos de sustentabilidade] Em matéria de sustentabilidade foi 

proposta a restrição do âmbito da norma relativa à ponderação dos riscos de sustentabilidade, tendo em 

conta a natureza, a escala e a complexidade das atividades no âmbito da gestão de riscos (artigo 135.º/8 

do RGA) às sociedades gestoras de OICVM. Sem prejuízo de a matéria da sustentabilidade quanto à 

atividade de gestão de OICVM se encontrar transposta no RGA e de, à atividade de gestão de OIA, se 

aplicar diretamente o Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013, opta-se, tendo em conta a importância e 

novidade da matéria, por adotar princípios genéricos transversais às sociedades gestoras nos principais 

aspetos (e.g. na função de gestão de riscos). Desta forma, clarifica-se o enquadramento nacional aplicável, 

sem prejuízo de a sua concretização se encontrar, relativamente à atividade de gestão de OIA, em 

legislação europeia (cf. ponto C, i), 3 do presente relatório). 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0231-20200401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0231-20200401
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viii) Avaliação de ativos 

1. [Ausência de regime] No âmbito dos contributos recebidos na consulta, suscitaram-se dúvidas 

relativas à não inclusão da regra do RGOIC que prevê que a avaliação de imóveis deve ser efetuada por 

dois peritos avaliadores de imóveis, assim como a que imputa responsabilidade à sociedade gestora pela 

correta avaliação dos ativos do OIC (artigo 95.º do RGOIC). Quanto ao primeiro aspeto, procede-se ao 

ajustamento sugerido nesta sede, por contraposição à sua inclusão em futura regulamentação, mediante a 

inclusão de um novo n.º 2 ao artigo 137.º do RGA. Também quanto ao segundo se opta por incluir, no RGA, 

norma que clarifique a responsabilidade da sociedade gestora pela correta valorização dos ativos sob 

gestão e pelo cálculo do valor líquido global, assim como perante o OIC e perante os participantes 

independentemente de designação de avaliador externo (artigo 137.º/ 4 e 5). 

2. [Avaliação pela sociedade gestora] A avaliação dos ativos pode ser efetuada pela sociedade 

gestora, desde que a função de avaliação seja funcionalmente independente da gestão de carteiras e a 

política de remuneração e outras medidas assegurem que os conflitos de interesses sejam atenuados e 

que seja evitada uma influência indevida nos colaboradores (artigo 137.º/1/a) do RGA). Neste âmbito, foram 

diversos os contributos que salientaram a desadequação da aplicação desta norma às sociedades gestoras 

de pequena dimensão e no âmbito do capital de risco, solicitando-se a eliminação da norma ou a inclusão 

de critérios de proporcionalidade que dispensem o seu cumprimento.  

A norma em causa decorre da transposição do artigo 19.º/4/b) da Diretiva AIFM, devendo ser interpretada 

à luz do Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013  e do parecer técnico da ESMA emitido no âmbito dos 

trabalhos preparatórios da Diretiva AIFM30. Por se tratar de exigências essenciais ao desenvolvimento são 

e prudente desta função, considera-se que as mesmas se devem estender, igualmente, às sociedades 

gestoras de pequena dimensão.  

Tendo em conta as dúvidas suscitadas na consulta, aproveita-se para clarificar que a função de gestão de 

carteiras se refere à gestão do investimento no âmbito do OIC, confirmando-se, adicionalmente, que a 

norma pretende evitar uma influência indevida nos colaboradores que exercem as funções de avaliação.  

Relativamente à exigência de independência funcional, deverá recorrer-se ao referido parecer técnico, nos 

termos do qual “Where the valuation is performed by the AIFM itself, the policies must include a description 

of the safeguards for functionally independent performance of the valuation task in accordance with Article 

19 (4) b) of the AIFMD. Such safeguards should include measures to prevent or limit any person from 

 
30 Pg. 111 e seguintes do ESMA's technical advice to the European Commission on possible implementing measures of the Alternative Investment 

Fund Managers Directive (refª ESMA/2011/379). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0231-20200401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2011_379.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2011_379.pdf
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exercising inappropriate influence over the way in which a person carries out valuation activities” (pg. 112 e 

seguintes).  

 

ix) Comercialização 

1. [Agentes vinculados] O RGA prevê expressamente a figura dos agentes vinculados de sociedade 

gestora e a possibilidade de estes atuarem em nome e por conta daquelas entidades para efeitos de 

comercialização (artigo 141.º/4 o RGA). No âmbito da consulta, foi referido que a figura dos agentes 

vinculados não cobre toda a realidade do mercado nacional tendo sido sugerida a inclusão de um novo 

número no qual se afastasse do referido conceito “o simples fornecimento de dados e informações sobre 

potenciais investidores a sociedades gestoras ou a outros comercializadores, nem o simples fornecimento 

de informações sobre um organismo de investimento coletivo ou sobre uma sociedade gestora ou uma 

entidade comercializadora a um potencial investidor, desde que o prestador dessas informações não tome 

medidas adicionais para assistir na comercialização do organismo de investimento coletivo”. Na sequência 

da alteração promovida ao conceito de comercialização, para maior alinhamento com a Diretiva AIFM 

(artigo 4.º/1/x)), de acordo com o qual constitui comercialização “a oferta ou colocação de unidades de 

participação de organismo de investimento coletivo efetuada direta ou indiretamente por iniciativa da 

sociedade gestora ou por sua conta” (artigo 139.º do RGA), não parece necessária a inclusão deste novo 

número. Com efeito, compreendendo-se a questão suscitada à luz do atual conceito abrangente de 

comercialização previsto no RGOIC, importa considerar que a sua alteração foi expressa e 

intencionalmente visada pelo RGA, e que não parecem suscitar-se dúvidas quanto à não inclusão da prática 

descrita no conceito de comercialização proposto no RGA.  

Adicionalmente, não se vê vantagem na previsão do dever de a CMVM publicar e manter no seu sítio da 

internet informações atualizadas e completas sobre as disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas nacionais aplicáveis em matéria de requisitos de comercialização de OIA e OICVM, dado 

que o artigo 5.º do Regulamento (UE) 2019/1156 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de junho de 

2019, que visa facilitar a distribuição transfronteiriça de organismos de investimento coletivo, abrangerá já 

a referida informação.  

2. [Regime aplicável] À comercialização de unidades de participação de OIC aplica-se o disposto no 

artigo 140.º do RGA que elenca, de forma exemplificativa, o regime do CVM que lhe é aplicável. Esta 

solução foi questionada uma vez que cria incerteza quanto ao enquadramento legal aplicável. Mantém-se, 

no entanto, esta solução, em especial tendo em conta que esta questão não tem suscitado particulares 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1156
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1156
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dificuldades de aplicação, conferindo flexibilidade quanto a um regime particularmente discutido a nível 

europeu em matéria de obrigações aplicáveis. 

3. [Entidades comercializadoras] Neste âmbito, aproveita-se para clarificar que a secção I do Capítulo 

V do Título III, em particular o artigo 141.º do RGA que identifica as entidades que podem comercializar 

unidades de participação de OIC, se aplica, igualmente, às sociedades gestoras de pequena dimensão.  

 

x) Pré-comercialização 

Em matéria de pré-comercialização (artigos 143.º e seguintes do RGA), importa destacar a existência de 

diversos ajustamentos formais para alinhamento com a Diretiva AIFM, na sequência da sua alteração pela 

Diretiva (UE) 2019/1160 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de junho de 2019, relativa à 

distribuição transfronteiriça de OIC (artigos 147.º e seguintes do RGA). 

[Sistemática] No âmbito da consulta foi proposta a alteração sistemática da matéria da pré-

comercialização, de forma a clarificar que a mesma se enquadra no âmbito da atividade transfronteiriça. 

Considera-se, no entanto, que a pré-comercialização se aplica também às sociedades gestoras nacionais 

que pretendam aqui pré-comercializar OIC nacionais e não apenas num contexto transfronteiriço, na 

medida em que a Diretiva AIFM não distingue. É o que sucede, também, em algumas outras jurisdições31. 

Neste contexto, são efetuados os ajustamentos necessários para o efeito. 

Adicionalmente, mantém-se o alinhamento com os normativos europeus aplicáveis, não se incluindo neste 

âmbito a comercialização de OICVM ou junto de investidores não profissionais.  

xi) Comercialização transfronteiriça 

O regime aplicável à comercialização (artigos 147.º e seguintes do RGA) foi objeto de diversos 

ajustamentos formais para alinhamento com a Diretiva AIFM, na sequência da sua alteração pela Diretiva 

(UE) 2019/1160 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de junho de 2019.  

1. [Infraestruturas de comercialização] No âmbito das infraestruturas de comercialização de OIA junto 

de investidores não profissionais, a sociedade gestora deve assegurar que é disponibilizado aos 

investidores não profissionais o “documento com a informação aos investidores de OIA dirigidos 

exclusivamente a investidores profissionais” (artigo 147.º/1/d) do RGA). Nesta matéria, foram suscitadas 

dúvidas sobre a disponibilização do referido documento, dado tratar-se de documento a disponibilizar junto 

de investidores profissionais. Clarifica-se, no entanto, que esta exigência está alinhada com o artigo 43.º-

A/1/d) da Diretiva AIFM cuja transposição é operada pela referida disposição do RGA.  

 
31 Por exemplo, no Grão-Ducado do Luxemburgo, nos termos da legislação em vigor disponível em: L_120713_AIFM_eng.pdf (cssf.lu) (artigo 28.º). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019L1160
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019L1160
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019L1160
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/L_120713_AIFM_eng.pdf
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2. [Regime não harmonizado de comercialização] Atendendo aos contributos recebidos na consulta, 

em particular à dificuldade sentida no que respeita à obtenção, para envio à CMVM para efeitos de 

comercialização de OIA, de documento emitido pela autoridade de supervisão do país onde o OIA se 

encontra estabelecido, que ateste a sua constituição e funcionamento regular e a respetiva supervisão 

(artigo 160.º/2/a) do RGA), altera-se a norma em questão, incluindo-se a possibilidade de junção de outro 

documento que se demonstre apto a comprovar tais factos.  

Quanto ao regime globalmente considerado, entende-se que o mesmo é equilibrado e salvaguarda um 

conjunto mínimo de requisitos cujo cumprimento se afigura importante para a proteção dos investidores, 

distinguindo-se, em coerência, a comercialização junto de investidores profissionais e não profissionais.  

Adicionalmente, salienta-se que a Diretiva AIFM (artigo 4.º/1/a-G) define como investidor profissional “um 

investidor considerado como cliente profissional ou que, a seu pedido, possa ser tratado como cliente 

profissional na aceção do anexo II da Diretiva 2004/39/CE”, remissão que hoje se deve considerar efetuada 

para a Diretiva DMIF II. Note-se, a este respeito, que embora não exista um conceito de investidor 

semiprofissional, estão abrangidos no conceito de investidores profissionais os investidores não 

profissionais que, a pedido, possam ser tratados como profissionais. 

3. [Alteração sistemática] De forma a auxiliar a leitura e interpretação do diploma, foi sugerida a 

inclusão do regime não harmonizado de comercialização em Portugal de OIA numa subsecção própria, 

tendo ainda sido sugerida a integração, numa secção autónoma, do regime relativo à comercialização em 

Portugal de OIA de país terceiro. Salienta-se, a este propósito, que a matéria da comercialização 

transfronteiriça de OIA foi dividida em duas subsecções relativas à comercialização em Portugal de OIA e 

à comercialização de OIA noutros Estados-Membros, tendo a primeira subsecção sido subdividida em 

divisões consoante a matéria em causa. 

 

D. Título V “Organismos de investimento alternativo” 

i) Emissão de obrigações 

1. [Tipo de obrigações] No que respeita à possibilidade de emitir obrigações foi solicitado o 

esclarecimento do tipo de obrigações em causa, clarificando-se que, não existindo limitação quanto ao tipo 

(artigo 208.º/1 do RGA), o tipo de obrigações a emitir deve ser aferido de forma casuística, de acordo com 

os requisitos legais aplicáveis. 

2. [Deliberação da assembleia de participantes] De acordo com a proposta de RGA a emissão de 

obrigações encontra-se sujeita a deliberação dos participantes, tendo sido solicitada a dispensa desta 

deliberação para OIA fechados dirigidos exclusivamente a investidores profissionais. Em função dos 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0065-20220228
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comentários recebidos foi ajustada a proposta, eliminando-se o requisito relativo à necessidade desta 

deliberação de forma transversal. Com efeito, o regime proposto no RGA visou, do ponto de vista do sistema 

jurídico nacional, assegurar a coerência com o regime previsto no CSC o qual, contudo, em virtude do 

trabalho tendente à promoção do mercado de capitais português que foi desenvolvido pela OCDE, será 

previsível que venha a ser alterado nos termos ora propostos.  

3. [OIA de alimentação e OIA principal] Por razões sistemáticas, o regime aplicável aos OIA de 

alimentação e principal é autonomizado no artigo 209.º do RGA, remetendo-se para o regime dos OICVM 

de alimentação e principal, tal como resulta do regime atualmente em vigor, não tendo sido efetuadas 

alterações substantivas ao mesmo.  

 

ii) OIA fechados 

1. [Aumentos de capital] De acordo com os contributos recebidos, foi solicitada a eliminação da 

exigência de deliberação dos participantes no aumento de capital, caso o valor máximo de capital se 

encontre expressamente previsto os documentos constitutivos. Sendo o aumento de capital suscetível de 

impactar os participantes de forma relevante, designadamente em termos de diluição da sua participação, 

opta-se por manter a exigência de deliberação dos participantes neste âmbito (artigo 210.º/2 do RGA).  

2. [Redução de capital] De forma a conferir maior flexibilidade à gestão, foi sugerida a inclusão de 

outras finalidades que justifiquem a redução de capital do OIA fechado, além da relativa à libertação de 

excesso de liquidez. De acordo com a experiência da CMVM nesta matéria, não se antecipam outras 

situações que justifiquem uma redução de capital no âmbito da atividade de OIC, considerando-se não ser 

adequada a sua previsão para efeitos de cobertura de perdas (artigo 211.º/1 do RGA).  

Por outro lado, refira-se que quando os documentos constitutivos do OIC prevejam a distribuição de 

rendimentos e não a sua acumulação, aos OIC é permitida a referida distribuição com o correspondente 

impacto no valor líquido global do fundo.  

3. [Prorrogação da duração do OIC] A prorrogação da duração de OIA fechado é admitida, por uma 

ou mais vezes, de acordo com os requisitos expressamente previstos, encontrando-se, no entanto, limitada, 

em termos de duração, a período não superior ao inicial (artigo 212.º/1 do RGA). De acordo com o 

enquadramento legal aplicável, e conforme referido na consulta, podendo os OIC ter duração determinada 

ou indeterminada em função do estabelecido nos respetivos documentos constitutivos, foi reponderada 

esta previsão, propondo-se a eliminação da limitação da prorrogação a período não superior ao inicial. 

4. [Resgate no âmbito da prorrogação da duração de OIA] Como referido no ponto B, i), 10 do 

presente relatório, nos OIA fechados o resgate restringe-se às situações cuja alteração pode afetar as 
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legítimas expectativas dos participantes. A prorrogação da duração do OIA é uma dessas situações (artigo 

212.º/4 do RGA), considerando-se que obrigar o participante a manter-se enquanto tal, além das suas 

expectativas iniciais, não é admissível. Opta-se, por isso, por manter a possibilidade de resgate nos casos 

de prorrogação da duração do OIA, em linha com o regime atualmente em vigor.    

Na sequência dos contributos recebidos, ajusta-se a norma de modo a clarificar i) o prazo para liquidação 

financeira dos resgates, remetendo-se para os prazos estabelecidos para efeitos de liquidação extrajudicial 

de OIC (artigo 249.º/13 do RGA), de acordo com o qual o referido prazo não pode ir além de 15 dias úteis 

para OICVM e de um ano para os demais OIC (salvo disposição legal em contrário ou autorização da 

CMVM) (artigo 212.º/5 do RGA) e ii) a data para a emissão do relatório do auditor relativo à validação do 

valor da unidade de participação de até 10 dias após as datas previstas32, assim como o momento a 

considerar para efeitos da referida avaliação (artigo 212.º/6 do RGA). 

Por último, no caso de resgate na sequência da prorrogação da duração do OIC, mantém-se como data 

relevante para efeitos de apuramento do valor da unidade de participação, o último dia do período 

inicialmente previsto para a duração do OIC, por se entender que esse é o valor que traduz de forma 

adequada os direitos dos participantes que procederam ao resgate (artigo 212.º/4 do RGA).     

5. [Convocação e funcionamento da assembleia de participantes] Em matéria de convocação e 

funcionamento da assembleia de participantes (artigo 213.º do RGA) é proposto que o respetivo regime 

seja previsto no regulamento de gestão, pelo menos no que respeita a OIA dirigido exclusivamente para 

investidores profissionais. Adicionalmente, foram manifestadas preocupações, designadamente quanto à 

não inclusão da possibilidade de deliberar qualquer que seja o número de titulares de unidades de 

participação presentes ou representados e o capital que representem (artigo 35.º/10 do RJCRESIE).  

A aplicação do CSC em matéria de quórum (artigo 383.º) determina que a assembleia possa deliberar, em 

primeira convocação qualquer que seja o número de acionistas presentes ou representados, salvo o 

disposto no contrato ou quando esteja em causa a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, 

transformação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para os quais a lei exija maioria qualificada, 

situação em que devem estar presentes ou representados acionistas que detenham, pelo menos, ações 

correspondentes a um terço do capital social. Em segunda convocação, a assembleia pode deliberar seja 

qual for o número de acionistas presentes ou representados e o capital por eles representado. 

A aplicação do CSC à convocação e funcionamento da assembleia de participantes de OIC (artigo 213.º/1 

do RGA) de forma adaptada, traduz-se numa solução equilibrada, promovendo a participação dos 

 
32 A data do último dia do período inicialmente previsto para a duração do OIA ou da produção de efeitos da passagem a duração indeterminada. 
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participantes em temas essenciais. Note-se que, em segunda convocação, não será exigível um quórum 

mínimo obrigatório. 

Neste âmbito, é ainda sugerida a previsão de “estruturas de governance que confiram maiores poderes aos 

investidores através, por exemplo, da criação de Comités de Investimento, que permitam uma participação 

mais activa dos diversos stakeholders, no que respeita, por exemplo, ao veto e/ou recomendação de 

determinados investimentos a realizar pelo OIC”, sendo os termos da referida intervenção fixados no 

regulamento de gestão. A implementação destas estruturas, quando dotadas de poderes que interfiram ou 

limitem a gestão dos OIC, não parece compatível com o princípio de uma atuação independente e 

profissionalizada por parte do gestor, mantendo-se, por isso, a solução inicialmente proposta no RGA. 

6. [Indicação no regulamento de gestão das matérias cuja alteração incumbe à sociedade 

gestora] Neste âmbito, foi proposta a dispensa de deliberação da assembleia de participantes 

relativamente às matérias atualmente referidas no artigo 20.º/3 do RJCRESIE33.  

De acordo com o artigo 213.º/4 do RGA, o regulamento de gestão pode indicar as matérias cuja alteração 

pode ser efetuada pela sociedade gestora, sem necessidade de aprovação em assembleia de participantes, 

estabelecendo-se, em tais casos, os deveres de informação da sociedade gestora perante os participantes. 

Esta norma, mostra-se, assim, suficiente e adequada, para acautelar a preocupação subjacente à proposta 

apresentada. 

7. [Maioria qualificada para modificação de direitos atribuídos a uma categoria de unidades de 

participação] De acordo com os contributos recebidos, foi sugerida que a maioria necessária para a 

modificação de direitos adquiridos atribuídos a uma categoria de unidades de participação passasse a 

constar apenas de regulamento de gestão. 

A maioria legalmente prevista de, pelo menos, dois terços dos votos emitidos (artigo 213.º/5 do RGA), tem 

em conta a importância desta matéria, em particular a necessidade de salvaguardar as legítimas 

expectativas dos participantes relativamente aos direitos inicialmente atribuídos, optando-se, assim, por 

manter a referida disposição. 

 
33 Destacam-se as seguintes matérias: 
a) À alteração da denominação, sede e contactos da entidade gestora, da entidade depositária e do auditor; 
b) Ao disposto nas alíneas d), g), n), o), s) e t) do n.º 3 do artigo anterior; 
c) Identificação dos membros dos órgãos sociais da entidade gestora; 
d) Alteração dos titulares do capital social da entidade gestora; 
e) Relações de domínio ou de grupo referentes à entidade gestora; 
f) Inclusão de novas entidades comercializadoras; 
g) Redução dos montantes globais cobrados a título de comissões de gestão, depósito, subscrição, resgate e transferência ou fixação de outras 
condições mais favoráveis; 
h) Atualização de dados quantitativos; 
i) Adaptações a alterações legislativas ou regulamentares; e 
j) Meras correções formais que não se enquadrem em disposição legal específica. 
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iii) Obrigações decorrentes de posição de controlo em sociedades não cotadas e em sociedades 

emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado 

1. [Âmbito de aplicação] Atendendo às dúvidas suscitadas na consulta no que respeita à aplicação 

deste regime às sociedades gestoras de pequena dimensão, ajusta-se o artigo 32.º/2 do RGA em linha 

com a Diretiva AIFM, clarificando-se a sua não aplicação a estas entidades.  

2. [Regime aplicável] O enquadramento legal da matéria relativa às obrigações decorrentes de posição 

de controlo (artigos 215.º e seguintes do RGA) resulta da transposição dos artigos 26.º e seguintes da 

Diretiva AIFM, não podendo, portanto, ser objeto de alterações na sequência dos contributos recebidos na 

consulta. No entanto, atendendo à remoção do âmbito de aplicação deste regime, das sociedades gestoras 

de pequena dimensão, parte significativa das preocupações manifestadas ficam acauteladas.  

3. [Conservação do capital] O artigo 218.º do RGA relativo às regras de conservação de capital 

transpõe o artigo 30.º da Diretiva AIFM. Sem prejuízo, e conforme referido no ponto anterior, julga-se que 

parte significativa das preocupações manifestadas no âmbito da consulta ficam acauteladas pela exclusão 

das sociedades gestoras de pequena dimensão do âmbito de aplicação da norma.  

Aproveita-se ainda para clarificar que o âmbito das obrigações previstas no n.º 1 da referida disposição34 

incide sobre as distribuições referidas no seu n.º 235. 

 

iv) OIA imobiliários 

1. [Imóveis integrantes do património] Tendo sido questionada a possibilidade de o OIA imobiliário 

deter imóveis em compropriedade com outros investidores, além de outros OIA, seguradoras ou fundos de 

pensões (artigo 219.º/3/b) do RGA), desde que cumpridas as regras associadas a conflitos de interesses, 

esclarece-se que as situações de compropriedade admitidas têm como objetivo garantir o alinhamento de 

regimes do ponto de vista das obrigações, assegurando que a atuação dos comproprietários se rege por 

preocupações idênticas. Mantém-se, por isso, a referida restrição. 

 
34 A sociedade gestora envida todos os esforços para, durante um período de 24 meses a contar da aquisição desse controlo, evitar qualquer 
distribuição, redução de capital, amortização de ações ou aquisição de ações próprias pela sociedade, e em particular: i) não facilita, apoia ou 
ordena qualquer distribuição, redução de capital, amortização de ações ou aquisição de ações próprias pela sociedade; e ii) na medida em que 
esteja autorizada a votar em nome do OIA nas reuniões do órgão de administração da sociedade, não vota a favor de qualquer distribuição, redução 
de capital, amortização de ações ou aquisição de ações próprias pela sociedade. 
35 “Qualquer distribuição aos acionistas: 

i) Quando, na data do encerramento do último exercício económico, os ativos líquidos resultantes das contas anuais da sociedade sejam, ou 
passem a ser, devido à distribuição, inferiores à soma do montante do capital subscrito e das reservas legais ou estatutárias, entendendo-se 
que, caso a parte não realizada do capital subscrito não esteja contabilizada no ativo do balanço, este montante será deduzido do montante do 
capital subscrito;  
ii) Cujo montante exceda o montante dos resultados no final do último exercício económico, acrescido dos lucros transitados e dos montantes 
retirados de reservas disponíveis para este efeito e deduzidas as perdas transitadas e os montantes afetos às reservas impostas pela lei ou pelo 
contrato de sociedade”. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
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2. [Operações permitidas] No âmbito da consulta foi solicitada a clarificação acerca do regime a 

implementar quanto à matéria regulada pelos artigos 211.º a 215.º do RGOIC relativos à composição do 

património de OIA imobiliário e respetivos limites, esclarecendo-se, a este respeito, que os contributos em 

causa serão objeto de análise e ponderação em sede regulamentar, cujo projeto de regulamento será objeto 

de consulta pública. 

 

v) OIA de capital de risco 

1. [Período máximo de detenção do investimento de 12 anos] O período máximo de 12 anos de 

detenção do investimento por OIA de capital de risco (artigo 226.º/2 do RGA) foi contestado por diversos 

respondentes, considerando-se que a previsão deste limite é um retrocesso e põe em causa a 

competitividade do mercado nacional.  

Reponderado o tema em questão, prevê-se a necessidade dos documentos constitutivos estabelecerem o 

período de detenção do investimento em capital de risco quando o mesmo seja igual ou superior a 12 anos. 

Deste modo, promove-se a transparência perante os investidores que conhecerão, no momento inicial de 

entrada no OIC, os termos e condições em que é concretizado o seu investimento, bem como a 

integralidade dos riscos que o mesmo comporta.   

2. [Operações permitidas] Neste âmbito, foi solicitado esclarecimento sobre o motivo pelo qual os OIA 

de capital de risco não podem investir noutros tipos de OIC que não se qualifiquem como OIA de capital de 

risco. Foi ainda proposta uma redação alternativa para o artigo 228.º/b) do RGA, de forma a clarificar que 

os instrumentos de capital alheio podem assumir a forma de obrigações ou outros instrumentos de dívida.  

O investimento permitido aos diversos tipos / subtipos legais de OIC, designadamente aos OIA de capital 

de risco, tem subjacente garantir que a política de investimentos é coerente com o respetivo tipo / subtipo, 

sendo este o motivo por que se permite o investimento noutros OIA de capital de risco e não noutros OIC. 

Esclarece-se, no entanto, que os OIA de capital de risco podem investir noutro tipo de OIC, restringindo-se 

esse investimento à aplicação de excedentes de tesouraria (artigo 228.º/e) do RGA)36.  

No que respeita à clarificação proposta, entende-se que o investimento em obrigações e instrumentos de 

dívida se encontra abrangido pelo investimento em instrumentos de capital alheio (artigo 228.º/b) do RGA), 

mantendo-se, assim, a proposta inicial. 

3. [Operações proibidas] Aos OIA de capital de risco é proibido o investimento de mais de 33% do 

valor disponível para investimento, aplicado ou não, numa sociedade ou grupo de sociedades, limite este 

aferido no final do período de dois anos sobre a data do primeiro investimento realizado para carteira, com 

 
36 Regime que resulta já do artigo 9.º/5 do RJCRESIE. 
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base no valor de aquisição (artigo 229.º/1/a) do RGA).  Neste âmbito, clarifica-se que o referido limite é 

aferido no final do período de dois anos sobre a data do primeiro investimento realizado para carteira. 

Confirma-se, pois, que a aferição do referido limite deve ser realizada apenas no segundo aniversário da 

data do primeiro investimento realizado. 

4. [Ultrapassagem de limites ao investimento] De acordo com o RGA, a CMVM pode autorizar, 

excecionalmente, a ultrapassagem do limite ao investimento numa sociedade ou grupo de sociedades 

(artigo 229.º/3 do RGA) por OIA de capital de risco. Por razões de coerência regulatória tendo em 

consideração os contributos recebidos no âmbito da consulta e, bem assim, considerando a experiência de 

supervisão da CMVM, entende-se que a eliminação desta faculdade excecional é a solução que melhor se 

adequa aos princípios orientadores da presente revisão. 

5. [Investimento mínimo de 20% em ações emitidas por cada uma das entidades em que o OIC 

participa] Neste âmbito foram manifestadas dúvidas quando i) à base de incidência do limite previsto, ii) à 

possibilidade de o investimento ser inferior em situações de colocação pública faseada, bem como iii) à 

adequação do referido limite à realidade do capital de risco, que apenas investirá de forma marginal neste 

tipo de ativos para efeitos de aplicação de excesso de tesouraria.  

Relativamente à base do investimento, esclarece-se que está em causa a aquisição mínima de 20 % das 

ações emitidas por cada uma das participadas, clarificando-se, adicionalmente, que este limite terá em 

conta o montante final de aquisição que, no caso de colocação pública faseada, será aferido em face do 

resultado final dessa colocação.  

Por outro lado, ajusta-se a norma (artigo 229.º/4 do RGA, na versão submetida a consulta) no sentido de a 

redução do montante mínimo de aquisição das ações emitidas pelas participadas de 20% para 10%, 

preservando-se um grau suficiente de intervenção na gestão.  

6. [Montante mínimo de subscrição de capital por OIA de capital de risco e por investidor] De 

acordo com os contributos recebidos, foi manifestada discordância relativamente à não inclusão do 

montante mínimo de capital subscrito de € 1.000.000 por fundo de capital de risco e de € 50.000 por 

investidor, nos termos do artigo 21.º e 22.º do RJCRESIE, dado que pode resultar num tratamento desleal 

entre os atuais fundos e os que se venham a constituir, pondo em causa a proteção dos participantes. A 

este respeito questiona-se ainda se o regulamento de gestão do OIA pode dispor em sentido contrário. 

Adicionalmente, é manifestada preocupação quanto à comercialização destes fundos junto de investidores 

não profissionais, na medida em que pode resultar na sua subscrição por um público menos sofisticado e 

mais avesso ao risco.   
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A eliminação das restrições de acesso a estes organismos tem subjacente a promoção da competitividade 

e atratividade do mercado nacional, salvaguardando-se, igualmente, a proteção dos investidores, aos quais 

passa, à imagem de outros mercados europeus, a encontrar-se disponível mais alternativas e 

oportunidades de investimento. Com efeito, o montante mínimo de subscrição deverá ser estabelecido em 

função das particularidades de cada modelo de negócio. Também o montante mínimo de subscrição por 

investidor poderá não ser adequado em diversas situações.  

Assim, em vez de se proibir atribui-se à sociedade gestora (de grande ou de pequena dimensão) a 

possibilidade de segmentar o negócio em função do que se revele adequado.  

Por último, esclarece-se que não existem restrições, nem à previsão de um montante mínimo de subscrição 

por organismo, nem à segmentação dos OIC por tipo de investidores ou em função de limites mínimos de 

subscrição, nos documentos constitutivos. Tendo em consideração as regras de governo de produto 

estabelecidas no CVM, e os modelos de negócio dominantes no mercado nacional quanto à 

comercialização de instrumentos financeiros, sempre será de considerar que tal contribui para assegurar 

um nível de proteção adequado dos investidores não profissionais. 

7. [Inexistência de período de subscrição inicial] Atendendo à inexistência de um período de 

subscrição inicial expressamente previsto, foi sugerido que o mesmo seja até 50 % da duração do OIC. 

O artigo 19.º/3/k) do RJCRESIE prevê que o período de subscrição inicial das unidades de participação 

não pode ser superior a 25 % do período de duração do fundo de capital de risco, prevendo o RGOIC 

período idêntico (artigo 60.º/1/a) do RGOIC).  

Em função dos contributos recebidos, mas também da necessidade de assegurar um plano de negócios 

equilibrado e sustentável, que tenha em conta o período de investimento e de desinvestimento, considera-

se que o período de subscrição inicial não deverá ser superior a 25 % da duração do organismo, como 

atualmente previsto. 

8. [Regime da mora] Em função da possibilidade de realização diferida das unidades de participação 

de OIA fechado e dos contributos recebidos no âmbito da consulta no que respeita à utilidade do regime 

da mora atualmente previsto no artigo 28.º do RJCRESIE, opta-se por incluí-lo para todos os OIA fechados, 

de forma a clarificar as consequências e procedimentos a seguir em caso de incumprimento da obrigação 

de entrada por parte dos participantes (artigo 214.º do RGA). 

9. [Tratamento das operações entre o OIA de capital de risco e partes relacionadas] Os negócios 

celebrados entre o fundo de capital de risco e partes relacionadas estão, atualmente, sujeitos a deliberação 

favorável da assembleia de participantes, caso não se encontrem previstos nos documentos constitutivos 

(artigo 10.º/8 do RJCRESIE). Na sequência das dúvidas suscitadas na consulta quanto ao tratamento a 
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conferir a estas situações em face da inexistência de norma similar no âmbito do RGA, clarifica-se que 

opção foi a de estabelecer o princípio em matéria de conflitos de interesses, incumbindo à sociedade 

gestora tomar as medidas adequadas e eficazes para os evitar, identificar, gerir e acompanhar, 

designadamente com as entidades referidas no artigo 78.º/2 do RGA e, caso estes não possam ser 

evitados, assegurar que os participantes são tratados equitativamente (artigo 78.º/1 do RGA).  

10. [Aquisição de unidades de participação próprias por OIA de capital de risco] O RGA, ao contrário 

do previsto no artigo 30.º do RJCRESIE, não regula a aquisição, pelos OIA de capital de risco, de unidades 

de participação por si emitidas, tendo sido questionado se se pretende manter a proibição e respetivo 

regime.  

Nesta matéria clarifica-se que esta restrição não decorre de imposição europeia, sendo entendimento da 

CMVM que a sua admissibilidade deve estar prevista nos documentos constitutivos do OIA de capital de 

risco em causa. 

11. [Não inclusão da impossibilidade de os quadros da entidade gestora incluírem a mesa da 

assembleia geral] A ausência de previsão no RGA da impossibilidade de os quadros da sociedade gestora 

integrarem a mesa da assembleia geral, como atualmente sucedo no RJCRESIE (artigo 35.º/7) foi 

questionada.  

Nesta matéria, reitera-se a explicação apresentada no ponto anterior relativo ao tratamento das operações 

entre o OIA de capital de risco e partes relacionadas. 

 

vi) OIA de créditos 

Em função dos contributos recebidos no âmbito da consulta, o regime aplicável aos OIA de créditos foi 

ajustado no sentido da previsão das operações proibidas a estes organismos, conforme atualmente 

previstas no artigo 5.º-C do RJCRESIE (artigo 233.º do RGA). Neste contexto, resulta clara a 

impossibilidade de os OIA de créditos concederem crédito ao consumo ou à habitação. 

Esclarece-se, adicionalmente, que o RGA não prevê a restrição atualmente constante do artigo 5.º/4 do 

RJCRESIE relativa à comercialização dos OIA de créditos apenas junto de investidores profissionais, com 

o objetivo de conferir maior dinamismo e competitividade ao mercado nacional, beneficiando igualmente os 

investidores nacionais, aos quais são, assim, alargadas as possibilidades de investimento.  

Por último, conforme referido no enquadramento do presente relatório, cumpre destacar que se encontra 

atualmente em curso a revisão da Diretiva AIFM no que respeita a diversos temas, em particular quanto à 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
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matéria dos fundos de crédito, antecipando-se, desde já, a necessidade de revisão desta e de outras 

matérias em função das opções europeias nesta matéria37.  

 

E. Título VI “Fusão, cisão e transformação de organismos de investimento coletivo” 

1. [Organização sistemática] De acordo com os contributos recebidos é sugerida a agregação das 

matérias da fusão, cisão e transformação e da cessação da atividade, num único título, designado 

“Vicissitudes dos organismos de investimento coletivo”. Adicionalmente, sugere-se a inclusão das matérias 

da transformação e cisão, atualmente previstas no Regulamento da CMVM n.º 2/2015, no RGA, 

constatando-se que, embora a epígrafe do Título VI refira “Fusão, Cisão e Transformação”, as normas 

apenas tratam do tema da fusão, remetendo as operações de cisão e transformação para regulamentação 

da CMVM, salvo as especificidades contempladas no artigo 235.º do RGA.  

A organização sistemática proposta no RGA percorre o período de vida do OIC e da sociedade gestora. 

Para o efeito, considera-se que as temáticas da fusão, transformação e cisão, por implicarem a ideia de 

continuidade da atividade (mesmo quando, por via de alguma delas, um OIC ou uma sociedade gestora se 

extinga), podem ainda ser vistas como uma fase da vida do OIC ou de gestor, enquanto a cessação da 

atividade está diretamente relacionada com a sua extinção. Adicionalmente, ao contrário do regime da 

fusão, que decorre de normas europeias no que respeita a OICVM, o regime aplicável à cisão e 

transformação não resulta de normativo europeu, garantindo-se maior flexibilidade se o regime for 

concretizado em sede regulamentar.  

2. [Transformação de sociedades de investimento coletivo em sociedades anónimas] 

Relativamente à transformação de sociedades de investimento coletivo, foi sugerida a previsão expressa 

da possibilidade de transformação destas entidades em sociedades anónimas, caso os acionistas não 

pretendam que o OIC continue a estar sujeito ao respetivo enquadramento, propondo-se o correspondente 

aditamento ao artigo 102.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2015. 

Adicionalmente, refira-se que a extinção de sociedade de investimento coletivo implica a sua dissolução e 

liquidação, nos termos do artigo 246.º e seguintes do RGA. Este regime salvaguarda o cumprimento dos 

requisitos aplicáveis para efeitos de proteção dos participantes, entendendo-se que as figuras reguladas 

devem beneficiar de um regime que trate da respetiva extinção e que evite, desta forma, a confusão do 

património entre esferas reguladas e não reguladas.  

 
37 Relativamente aos fundos de crédito destacam-se as seguintes propostas europeias: i) implementação de políticas, procedimentos e processos 
pelo gestor; ii) restrição da concessão de crédito a um único devedor que seja instituição de crédito ou OIC, iii) proibição de empréstimos ao gestor 
do fundo, ao seu pessoal, depositário ou entidade delegada, iv) imposição de que o fundo retenha interesse económico no mínimo de 5% do valor 
nocional dos empréstimos concedidos e vendido v) imposição da natureza de fundo fechado se o valor dos empréstimos concedidos for superior a 
60% do valor líquido dos seus ativos, vi) divulgação de informação aos investidores. 
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3. [Procedimento aplicável à fusão de OIA dirigidos exclusivamente a investidores profissionais] 

No âmbito da consulta foi suscitada a dúvida sobre qual o procedimento a aplicar no caso de fusão de OIA 

dirigidos exclusivamente a investidores profissionais e, bem assim, sobre a sua compatibilidade com o 

artigo 18.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2015. 

O procedimento a aplicar à referida fusão é o da comunicação subsequente à CMVM no prazo de 15 dias 

face à sua produção de efeitos (artigo 235.º/1/b) do RGA). No entanto, caso a fusão envolva OIA de 

subscrição particular que não se dirijam exclusivamente a investidores profissionais, deverá a mesma ser 

previamente comunicada à CMVM (artigo 235.º/1/a) do RGA).  

Adicionalmente, esclarece-se que o RGA será objeto de concretização regulamentar, promovendo-se, 

nessa sede, as conciliações necessárias. 

4. [Custos da fusão] Os serviços legais, de assessoria ou administrativos encontram-se, por regra, 

incluídos nos serviços de gestão prestados pela sociedade gestora, pelo que, sempre que assim seja, os 

custos ligados à preparação e finalização da fusão não são imputados aos OICVM envolvidos, nem aos 

participantes de qualquer dele, salvo no caso das sociedades de investimento coletivo autogeridas (artigo 

244.º do RGA). Trata-se, por regra, de custos de gestão que devem ser suportados pela sociedade gestora 

independentemente da deliberação dos participantes, devendo, portanto, considerar-se incluídos na 

remuneração daquela entidade. 

 

F. Título VII “Cessação da atividade” 

1. [Data da publicação como a data de produção de efeitos da dissolução] Relativamente à data de 

produção de efeitos da dissolução, foi questionado o momento relevante para produção de efeitos da 

dissolução no caso dos OIA de capital de risco, que não se encontram sujeitos a deveres de divulgação ou 

de publicação ao público de informação. Para esclarecimento desta matéria, propõe-se o ajustamento do 

artigo 248.º/1/a) do RGA, nos termos do qual se altera o momento da produção de efeitos da dissolução 

nestas situações, para a data da receção da comunicação do facto dissolutivo pela CMVM (artigo 247.º/1/a) 

do RGA). 

2. [Liquidação extrajudicial de OIC] De acordo com os contributos recebidos, foram solicitados 

diversos esclarecimentos, sobretudo na área do capital de risco, quanto i) ao estabelecimento do prazo de 

um ano para a liquidação de OIC, sem que seja possível prorrogar o mesmo (salvo quando o liquidatário 

não seja a sociedade gestora ou os membros do órgão de administração) (artigo 249.º/13 e 14 do RGA), 

ii) à não inclusão da regra que admite a reversão da liquidação de OIA, o que ganha especial relevância 

tendo em atenção a eliminação da prorrogação do prazo de liquidação e iii) ao envio mensal, à CMVM, de 
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memória explicativa sobre a evolução do processo de liquidação (artigo 249.º/4/b) do RGA), antecipando-

se não existirem desenvolvimentos significativos no referido prazo. 

A fase da liquidação é uma fase eventual e extraordinária, que apenas deve ocorrer quando o 

desinvestimento não seja realizado durante o período de desinvestimento aplicável38. Acresce que o prazo 

de um ano é o atualmente em vigor para liquidação dos OIA regulados pelo RJCRESIE e para os OIA 

imobiliários, considerando a CMVM, tendo em conta a sua experiência na matéria, que este é um prazo 

adequado para efeitos de liquidação de OIC que investem em ativos, por natureza, ilíquidos. Acresce que 

esta é uma matéria em que a sociedade gestora tem um papel de especial relevo, devendo, da perspetiva 

da CMVM, e atendendo ao conhecimento aprofundado da dinâmica e funcionamento dos OIC sob gestão 

e do mercado, antecipar os constrangimentos e dificuldades que se podem fazer sentir. Esta é a razão pela 

qual o regime distingue as situações em que o liquidatário é a sociedade gestora, não devendo, neste caso, 

ser possível a prorrogação do prazo de liquidação, das outras em que a liquidação é da responsabilidade 

de terceiras entidades. Pelos motivos apresentados, mantém-se a solução inicialmente proposta no RGA. 

Por outro lado, o mecanismo da reversão da liquidação tem-se mostrado desadequado à realidade dos 

OIC, na medida em que introduz um elemento de instabilidade na dinâmica da sua gestão. Como referido, 

a fase de liquidação é uma fase eventual, tendo o prazo de liquidação o objetivo de, expirado o período de 

duração do OIC e, consequentemente, de desinvestimento, liquidar os ativos do OIC com vista à sua 

extinção. Neste sentido, a não inclusão da possibilidade de reversão da liquidação é, da perspetiva da 

CMVM, a opção que melhor se adequa ao funcionamento e dinâmica da atividade de gestão dos OIC. 

Finalmente, importa referir que o envio da memória explicativa relativa ao desenvolvimento do processo de 

liquidação no que respeita a OIA imobiliários, organismos ilíquidos por natureza, tem-se revelado de 

extrema importância, mesmo nas situações em que não há desenvolvimentos relevantes a assinalar. Não 

só dá a conhecer o ponto de situação do processo de liquidação em curso, como permite antecipar 

soluções, mantendo-se, por isso, a solução proposta no RGA. 

3. [Prazo para envio das contas de liquidação] O prazo de envio das contas de liquidação à CMVM, 

de cinco dias úteis a contar da data do encerramento da liquidação (artigo 249.º/8/a) do RGA), foi 

contestado, na medida em que cria um regime mais exigente do que o atualmente existente na área do 

capital de risco (de 15 dias após o encerramento da liquidação (artigo 42.º/9 do RJCRESIE)), dificultando 

o encerramento do processo de liquidação.  

Tratando-se de uma matéria especialmente importante na ótica da proteção dos investidores, o 

encurtamento do prazo face ao previsto no RJCRESIE mostra-se, da perspetiva da CMVM, adequado. 

 
38 Vide Circular da CMVM relativa aos OIC no limiar da maturidade de 16.04.2018. 
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4. [Aplicação do CIRE] Relativamente à liquidação judicial de OIC, o RGA determina que à mesma se 

aplique o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (artigo 250.º/1 do RGA), considerando-se 

que a proposta apresentada na consulta quanto à previsão expressa da referida aplicação já se encontra 

acautelada, de forma adequada, no RGA. 

 

G. Título VIII “Supervisão, Cooperação e Regulamentação” 

[Poderes de supervisão] No âmbito do exercício das competências de supervisão por parte da CMVM, o 

artigo 252.º/3 do RGA prevê que esta possa exigir “a auditores ou peritos a realização de verificações e 

investigações, a expensas da entidade verificada ou investigada”. A possibilidade de realização de 

verificações e investigações por auditores ou outros peritos encontra-se em linha com o previsto no artigo 

98.º/2/m) da Diretiva UCITS e no artigo 46.º da Diretiva AIFM. Tal como referido no âmbito da consulta, os 

Estatutos da CMVM (artigo 37.º/2)39 respondem de forma adequada à possibilidade de imputar à entidade 

verificada ou investigada os custos inerentes, eliminando-se, por isso, a última parte da norma.  

 

H. Anexo IV “Secção 2 – Conteúdo adicional do prospeto” 

[Comunicações promocionais] Em relação ao conteúdo do prospeto salientou-se a inexistência de 

menção ao artigo 70.º/2 e 3 da Diretiva UCITS quanto aos requisitos aplicáveis às comunicações 

promocionais de OICVM, caso estejam verificadas as condições ali previstas40. Tratando-se de matéria que 

não se refere ao conteúdo do prospeto, mas a comunicações promocionais, estes requisitos foram 

autonomizados na proposta de RGA submetida a consulta, constando, atualmente, do artigo 99.º do RGA. 

 

I. Direto transitório 

Em matéria de direito transitório (artigo 6.º do diploma preambular), foi sugerido condicionar a adaptação 

das entidades sujeitas ao RGA à entrada em vigor dos diplomas que o vierem a concretizar, tendo-se 

proposto o alargamento para seis meses do prazo de adaptação dos documentos constitutivos. 

A concretização regulamentar não obsta a que as entidades supervisionadas se adaptem aos deveres e 

obrigações decorrentes do RGA, devendo as disposições dos atuais diplomas regulamentares, quando 

incompatíveis com o regime legal aplicável, considerar-se revogadas. Em todo o caso, o propósito é o da 

 
39 De acordo com os estatutos da CMVM, “quando se afigure necessário em face do caráter excecional da situação sob análise, nomeadamente 
considerando a significativa complexidade, morosidade ou o caráter imprevisível e urgente da supervisão em causa, a CMVM pode contratar, a 
expensas da entidade ou entidades em causa, peritos para apoio e acompanhamento dos colaboradores da CMVM”. 
40 Quando um OICVM invista, a título principal, em ativos que não sejam valores mobiliários ou instrumentos do mercado monetário ou reproduza 
um índice de ações ou de títulos de dívida em determinadas condições, ou quando, devido à composição da carteira ou às técnicas de gestão de 
carteira utilizadas, seja possível que o valor líquido global de um OICVM tenha uma volatilidade elevada. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20210802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802
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emissão da regulamentação em momento o mais coincidente possível com a entrada em vigor do novo 

diploma. 

Procede-se, igualmente, ao alargamento do prazo de adaptação dos documentos constitutivos para 180 

dias, mantendo-se, no entanto, o prazo de 90 dias para efeitos de comunicação da alteração da firma nas 

circunstâncias ali previstas. 

 


