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I. PROCESSO DA CONSULTA 

A Consulta Pública da CMVM n.º 2/2020, respeitante ao projeto de regulamento da CMVM que altera os 

Regulamentos da CMVM n.º 2/2007, n.º 2/2015, n.º 3/2015, n.º 2/2002, n.º 8/2018, n.º 1/2020, n.º 1/2017 e n.º 

3/2016, decorreu entre os dias 15 de julho e 25 de agosto de 2020, cumprindo agradecer publicamente os 

contributos recebidos.   

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

CMVM quanto às mesmas. 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 contributos das seguintes entidades:   

(i) Armilar Venture Partners – SCR, SA; 

(ii) Associação Portuguesa de Bancos; 

(iii) Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP);  

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

(v) BEST – Banco Eletrónico de Serviço Total, SA; 

(vi) Euronext - SGMR, S.A. e Interbolsa – Soc. Gestora de Sistemas de Liquidação e Sistemas Centralizados 

de Valores Mobiliários, SA. 

Estes contributos encontram-se integralmente divulgados no sítio da internet da CMVM. 
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Não são objeto de tratamento no presente relatório os contributos que visaram alertar para existência de gralhas, 

erros de remissão ou necessidades de clarificação de linguagem ainda que acolhidos.  

 

II. RELATÓRIO DA CONSULTA 

     Comentários transversais  

(i) Formato dos ficheiros a remeter à CMVM:DAT/XML 

No âmbito da consulta foi referido que o formato DAT, atualmente utilizado, apresenta vantagens face ao formato 

XML, nomeadamente, quanto aos custos, facilidade de elaboração, edição e leitura de ficheiros.  

O formato dos ficheiros de dados sujeitos a reporte regular à CMVM foi objeto de reflexão no âmbito do Projeto de 

Simplificação (PS), tendo-se concluído, após ponderação de vários fatores, que o formato XML se apresenta a 

opção mais adequada, uma vez que (i) se trata de uma tecnologia mais avançada, (ii) permite a realização de uma 

primeira validação da conformidade e consequente qualidade dos dados em momento pré-submissão pelos 

supervisionados e (iii) é o formato adotado a nível internacional, nomeadamente para reporte de informação à 

ESMA e cumprimento dos deveres de reporte resultantes da regulamentação europeia de aplicação direta. 

Neste contexto, sem prejuízo de se reconhecerem as preocupações suscitadas, adota-se, pelas razões 

enunciadas, o formato XML para efeitos de reporte de informação à CMVM, concedendo-se aos supervisionados 

um prazo de adaptação adequado para introduzir as alterações e adaptações técnicas necessárias. 

(ii) Data de entrada em vigor  

Em resposta à consulta foi referida a necessidade de ser conferido às entidades supervisionadas um prazo 

razoável para efeitos de adaptação às novas regras. Foi ainda questionada a eventual disponibilização pela CMVM 

de um ambiente de testes e feedback relativo à informação reportada, bem como a existência de orientações e 

exemplos de preenchimento. 

A CMVM considera essencial que seja concedido às entidades destinatárias um prazo de adaptação operacional 

adequado para que possam ser efetuados os testes informáticos e implementados os procedimentos necessários 

à operacionalização dos reportes na sua globalidade. Deste modo, será assegurada a realização de um período 

de testes, com o adequado apoio em termos de suporte técnico e de negócio. Serão igualmente publicadas FAQs, 

com a inclusão de exemplos de preenchimento, que irão facilitar o reporte de informação no novo formato solicitado 

e realizadas sessões de esclarecimento com o objetivo de melhor enquadrar o reporte de informação ao abrigo 

das novas regras. Adicionalmente, importa referir que as alterações aos deveres de reporte foram objeto de 

discussão e consulta às entidades destinatárias em momento prévio à consulta pública, sendo que as alterações 

efetuadas após esta consulta não consubstanciam alterações substanciais aos conteúdos dos deveres de reporte 

discutidos naquele âmbito. Por outro lado, a publicação do regulamento será efetuada em paralelo com a 
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divulgação dos schemas no sítio da internet da CMVM, de forma a permitir às entidades supervisionadas a 

implementação atempada das novas regras relativas aos deveres de reporte. 

Assim, considera-se como adequado que o regulamento entre em vigor no dia 1 de julho de 2021, de forma a que 

os reportes de informação cujo prazo de envio seja posterior a esta data sejam efetuados no novo formato. 

 

I -  Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 2/2015 

 

A. Comentários específicos  

(i) Informação sobre a carteira (cf. artigos 77.º e 78.º do Regulamento) 

No âmbito da consulta foi assinalado que o dever de reporte da carteira previsto no artigo 78.º tinha igual 

correspondência no artigo 77.º, consubstanciando, assim, uma situação de duplo reporte.  

Neste contexto, procedeu-se à retificação desta situação mediante a alteração do artigo 77.º do Regulamento da 

CMVM n.º 2/2015, que passa apenas a prever a divulgação trimestral da composição discriminada dos ativos dos 

organismos de investimento coletivo (OIC) que deve ser efetuada nos termos de um novo anexo 27 para os 

organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM), organismos de investimento alternativo em 

valores mobiliários (OIAVM) e organismos de investimento em ativos não financeiros (OIAnF). Já os organismos 

de investimento imobiliários (OII) deverão cumprir com este dever de reporte nos termos previstos no novo anexo 

28, criado para o efeito.  

Os prazos de reporte mantêm-se inalterados face ao que consta na versão atualmente em vigor do artigo 77.º.  

(ii) Informação sobre a atividade (cf. artigo 79.º do Regulamento) 

Em resposta à consulta, foi referido que a redução do prazo de reporte dos ficheiros sobre a atividade dos OIC de 

15 dias úteis, para 5 dias úteis, era excessivo, tendo sido solicitado que o prazo de 15 dias úteis fosse retomado 

na proposta de alteração ao artigo 79.º.  

No entender desta Comissão, a recolha e reporte da informação solicitada neste artigo não onera excessivamente 

as entidades gestoras, pelo que se opta por manter o prazo de reporte de 5 dias úteis, por ser o mais adequado 

às necessidades de supervisão da CMVM.  

(iii) Reporte da atividade de sucursais no estrangeiro (cf. artigo 105.º-A do Regulamento) 

Apesar desta questão não ter sido suscitada neste âmbito, mas sim relativamente às atividades de intermediação 

financeira (ver ponto IV infra), a questão do reporte de atividade de sucursais noutros Estados-Membros, em 

particular o modo como o dever deverá ser cumprido, tem igual relevância no contexto do reporte de informação 

sobre a atividade de sucursais no estrangeiro de sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo 

(SGOIC) portuguesas.  
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A concentração do cumprimento deste dever de reporte num único reporte por parte da entidade nacional teria 

vantagens ao permitir concentrar os esforços de implementação dos novos modelos de reporte. 

Todavia, a proposta de concentrar a informação relativa a todas as entidades num único ficheiro implicaria 

complexificar excessiva e desnecessariamente o reporte para as entidades portuguesas que não têm sucursais 

no estrangeiro. Como tal, optou-se por uma solução de compromisso, concentrando-se o dever de reporte na 

entidade nacional, submetendo esta um ficheiro para efeitos de reporte da sua atividade e um ficheiro autónomo 

para efeitos de reporte da atividade de cada uma das sucursais noutros Estados-Membros.  

Consequentemente o n.º 2 do artigo 105.º-A do Regulamento da CMVM n.º 2/2015 é alterado no sentido de indicar 

que cabe às SGOIC fazer o reporte por conta das respetivas sucursais no estrangeiro em ficheiro autónomo para 

cada uma delas. É também clarificado que a informação a reportar relativamente a essas entidades se refere à 

respetiva atividade noutro Estado-Membro e não em território português.  

(iv) Composição discriminada das carteiras dos organismos de investimento coletivo (cf. Anexos 12 a 

15 do Regulamento) 

Nas respostas à consulta pública, foi sugerido que se procedesse à fusão dos Anexos 12 e 15 do Regulamento 

da CMVM 2/2015. Não se acolheu esta sugestão, uma vez que a distinção destes anexos evita a excessiva 

extensão dos mesmos, facilitando a respetiva leitura e compreensão pelas entidades supervisionadas.    

(v) Informação sobre instrumentos financeiros admitidos, em processo de admissão ou não admitidos 

à negociação em plataformas de negociação (cf. 1.1. campo 1 da rubrica 1 do Anexo 12 do 

Regulamento)  

Foi solicitado que fosse clarificado que a referência a plataformas de negociação (PN) devia ser interpretada de 

acordo com o n.º 7 do artigo 198.º do Código de Valores Mobiliários (CVM), confirmando-se o referido 

entendimento.  

Adicionalmente, foi questionado se os instrumentos financeiros transacionados em plataformas especializadas 

como a Clearstream ou a Fundsettle, deviam ser reportados como estando admitidos à negociação em PN (códigos 

CC01 a CC13 da Tabela 1), ou se, não estando admitidos à negociação numa das PN descritas no referido artigo 

198.º do CVM, deviam ser comunicadas com um dos códigos CC27 a CC39 da Tabela 1. A este propósito, cumpre 

clarificar que a Clearstream ou a Fundsettle não são PN à luz do n.º 7 do artigo 198.º do CVM, pelo que se os 

instrumentos financeiros transacionados nessas plataformas não estiverem admitidos à negociação devem ser 

comunicados com os códigos CC27 a CC39 da Tabela 1.  

(vi) Campo que identifica o código do instrumento financeiro que integra a carteira sob gestão (cf. 1.2. 

campo 2 da rubrica 1 do Anexo 12 do Regulamento) 

No âmbito da consulta foram questionados os códigos a utilizar no caso de subscrição de OIC (mobiliário ou 

imobiliário) admitidos ou em processo de admissão à negociação em PN.  
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A este respeito, clarifica-se que o reporte deve ser efetuado tendo em conta as características dos instrumentos 

financeiros à data de referência da informação. Caso, nessa data, os instrumentos estiverem admitidos à 

negociação numa PN, devem ser reportados em conformidade.  

Foi igualmente solicitado à CMVM que clarificasse se, caso os instrumentos financeiros sejam unidades de 

participação, o reporte diz respeito ao OIC ou, alternativamente, à entidade responsável pela gestão, tendo em 

conta que os campos requerem o preenchimento de informação relativa ao emitente (eg. o País (campo 1.7), o 

Código LEI (campo 1.8), e a respetiva Descrição (campo 1.9)). A este propósito, clarifica-se que quando os 

instrumentos financeiros sejam unidades de participação, o reporte diz respeito ao próprio OIC.   

(vii) Código do instrumento financeiro (cf. 1.4. campo 4 da rubrica 1 e 6.4. campo 4 da rubrica 6 do 

Anexo 12 do Regulamento)  

Os respondentes à consulta consideraram que a informação a reportar ao abrigo dos campos identificados em 

epígrafe, constitui um incremento dos elementos a reportar num contexto em que, para cada instrumento 

financeiro, já têm de ser comunicados o Código de categoria (campos 2 das rubricas 01 e 06) e o Código do 

instrumento financeiro (campos 3 das rubricas 01 e 06).  

A este respeito, assinala-se que o reporte do Classification of Financial Instruments (CFI) permitirá à CMVM 

recuperar informação que antes era solicitada em campos autónomos, pelo que o seu reporte não se traduz num 

acréscimo de informação solicitada.  

(viii) Código do mercado (cf. 1.6. e 6.6. campo 6 da rubrica 1 do Anexo 12 do Regulamento d)  

Um respondente questionou qual o “Market Identifier Code” (MIC) que deverá ser utilizado caso o instrumento 

financeiro esteja admitido à negociação em mais do que uma PN, esclarecendo-se, a este propósito, que deverá 

ser utilizado o código da PN onde o instrumento é normalmente transacionado.  

(ix) Códigos de categoria dos ativos em carteira nos OICVM, OIAVM e OIANF (cf. Tabela 1 do Anexo 12 

do Regulamento) 

Nas respostas à consulta foi solicitado que, na Tabela 1 do Anexo 12 do Regulamento da CMVM n.º 2/2015, se 

procedesse à eliminação da diferenciação terminológica utilizada entre “unidades de participação” e 

“participações”. Por outro lado, foi igualmente referido que, sendo os OII também OIC, a designação associada 

aos códigos CC05, CC18 e CC31 devia especificar que os mesmos não incluem unidades de participação/ações 

de OII, uma vez que estes seriam reportados com os códigos CC09, CC22 ou CC36.  

A razão para a existência de um código específico para os OII prende-se com o facto de se pretender distinguir os 

investimentos que são feitos em OII dos que são feitos em outros tipos de OIC, devendo os investimentos 

efetuados naqueles ser reportados nos códigos específicos relativos a OII e não nos códigos referentes a OIC em 

termos genéricos.  

Procedeu-se igualmente à clarificação da tabela nos seguintes termos:  

• CC05: Unidades de Participação/ações de OIC que não OII (ETFs); 
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• CC09: Unidades de Participação/ações de OII (ETFs); 

• CC18: Unidades de Participação/ações de OIC que não OII; 

• CC22: Unidades de Participação/ações de OII; 

• CC31: Unidades de Participação/ações de OIC que não OII; 

• CC36: Unidades de Participação/ações de OII. 

(x) Códigos de categoria (cf. Tabela 2 do Anexo 12 do Regulamento)  

No âmbito da consulta foram questionados quais os ativos que podiam ser enquadrados no código CC03 (“Outros 

Ativos”) da Tabela 2, do Anexo 12 do Regulamento, dado que o código CC01 (“Ativos não Financeiros”) é 

suscetível de incluir a globalidade dos ativos da carteira que não sejam de reportar nas Rubricas “R01” ou “R03”, 

nem sejam imóveis.  

A rubrica CC03 da tabela 2 é uma rubrica residual que permite reportar um ativo que não seja passível de inclusão 

em nenhuma das rubricas anteriores.  

(xi) Descrição da entidade (cf. 3.5 campo 5 e 3.8 campo 8 da rubrica 3 do Anexo 12 do Regulamento) 

Em resposta à consulta foram suscitadas dúvidas sobre a forma como devem ser preenchidos os campos referidos 

em epígrafe, quando estejam em causa “Valores Ativos” (código CC07 da Tabela 3) e “Valores Passivos” (código 

CC08 da Tabela 3), em particular se os mesmos devem ser deixados em branco.  

A este propósito cumpre referir que nenhum campo deve ser deixado em branco e que, no caso de ausência de 

informação a reportar, os pontos 3.5 e 3.8 da rúbrica 3 devem ser preenchidos com a indicação “NA” ou “N”, 

respetivamente.  

(xii) Número de unidades de participação (cf. 5.2 campo 2 da rubrica 5 do Anexo 12 do Regulamento)  

Foi sugerido que o campo de 2 da rubrica 5 passa-se a integrar a rubrica 04, caso contrário a informação em causa 

seria repetida tantas vezes quantas o número de categorias de unidades de participação do OIC. Acolheu-se a 

sugestão, tendo-se efetuado os necessários ajustamentos na rubrica 4 e 5 do Anexo 12 do Regulamento.  

(xiii)  Pré-aviso de resgate (cf. 5.5 campo 5 da rubrica 5 do Anexo 12 do Regulamento)  

A inclusão deste campo foi questionada dado que se trata de informação estável ao longo do tempo e que, por 

esse motivo, não carece de reporte mensal, tendo sido solicitada a sua eliminação.  

A informação reportada ao abrigo deste reporte é importante para possibilitar, em sede de supervisão, que se afira 

o risco de liquidez do OIC, pelo que, sendo o reporte da carteira mensal, este reporte deverá acompanhar a 

periodicidade desse reporte.  

(xiv) Preço do instrumento e montante (cf. 6.11 campo 1 e da rubrica 6 do Anexo 12 do Regulamento) 

Os respondentes à consulta solicitaram à CMVM que clarificasse em que moeda devia ser expresso o preço 

unitário do instrumento financeiro, tendo ainda questionado se, caso a moeda de referência fosse o euro, o campo 

relativo ao montante do valor integrante da carteira devia ficar em branco e qual o motivo da discrepância nos 

montantes dos diferentes tipos de ativos previstos nas rúbricas 1 a 3.  
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A este respeito, esclarecesse-se que a moeda é a correspondente à valorização do instrumento financeiro e que 

o campo do montante deve ser preenchido em euros e na moeda em que se encontra expressa a carteira do OIC, 

se esta não for o euro.  

(xv) Informação sobre o imóvel (cf. 1.10 campo 10 da rubrica 1 do Anexo 15 do Regulamento)  

A este propósito foi referido que este campo devia referir “se aplicável”. Clarifica-se que, em caso de ausência de 

informação a reportar ao abrigo deste campo, o mesmo deverá ser preenchido com o código “O”.  

(xvi) Valor atribuído pela entidade responsável pela gestão ao imóvel na moeda em que se encontra 

expresso (cf. 1.25 campo 25 e da rubrica 1, 2.14.  campo 14”, 2.13. Valor Campo 13 da rubrica 2 e 

rubrica 3 do Anexo 15 do Regulamento)  

À semelhança dos comentários recebidos ao Anexo 12, os respondentes à consulta assinalaram uma aparente 

inconsistência no Anexo 15 ao Regulamento da CMVM n.º 2/2015 relativamente à moeda em que os montantes 

dos diferentes tipos de ativos previstos nas rubricas 01 a 03 são apresentados, no caso em que o OII seja expresso 

em moeda diferente do euro.  

Neste contexto, corrigiu-se o dever de reporte, no sentido de clarificar que a moeda do preço unitário dos ativos 

em carteira deve corresponder à respetiva moeda de valorização e a moeda do campo relativo ao montante deve 

ser o euro ou a moeda em que a carteira do OII se encontra expresso, se esta não for o euro. 

(xvii) País da entidade (cf. 2.6 campo 6 da rubrica 2 do Anexo 15 do Regulamento) 

No âmbito da consulta foi questionado qual o país que devia ser indicado no campo acima indicado, quando o 

OIC/OII e a respetiva entidade responsável pela gestão estejam domiciliados em países diferentes. Esclarece-se 

a este respeito que deverá ser indicado o país do domicílio do OIC, uma vez que é este o emitente.  

(xviii) Ativos líquidos (cf. 4.4 campo 4 da rubrica 4 do Anexo 15 do Regulamento) 

Foi solicitado pelos respondentes à consulta que ficasse definido no Regulamento o conceito de “ativos líquidos”, 

tendo sido sugerido o seguinte ajustamento ao ponto 4.4. da rúbrica 4 do Regulamento da CMVM n.º 2/2015:  

“4.4. Ativos líquidos (Campo 4): Campo que identifica o valor total de ativos líquidos dos OII em euros. Por ativos 

líquidos entendem-se os previstos no n.º 1 do artigo 416.º do Regulamento (UE) n.º 573/2013, excluindo a 

condição prevista na alínea d) do n.º 3 do referido artigo e as disponibilidades e aplicações em outras 

instituições de crédito com prazo residual inferior a 30 dias ou mobilizáveis sem penalização num prazo 

máximo de 30 dias”.  

Optou-se por não acolher este comentário, por se entender que será mais adequado definir este conceito através 

de FAQs.  
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(xix) Número de unidades de participação total e Pré-aviso de regaste (cf. 5.2 campo 2 e 5.5 campo 5 da 

rubrica 5 do Anexo 15 do Regulamento) 

À semelhança do que já tinha sido assinalado nos comentários ao Anexo 12 do Regulamento, os respondentes 

solicitaram que o campo 2 da rubrica 05 passasse a integrar a rubrica 04 do Anexo 15 do mesmo Regulamento, e 

questionaram a necessidade de reporte do pré-aviso de regaste.  

Neste contexto, integrou-se o campo 2 da rubrica 05 na rubrica 4, à semelhança da opção tomada no Anexo 12 

do Regulamento, mantendo-se a exigência do reporte do pré-aviso de resgate, dado que essa informação é 

necessária para que, em sede de supervisão, se possa aferir os riscos de liquidez do OII.   

(xx) Categoria de unidades de participação (cf. 1.2 campo 2 do Anexo 16 do Regulamento)  

Foi assinalado pelos respondentes à consulta que as novas regras de construção do código relativo à “Categoria 

de unidade de participação”, que passará a ser composto por um “C” seguido de um número de “0001” a “9999”, 

terão algumas consequências, nomeadamente, a necessidade de ajustar a designação das categorias previstas 

nos documentos constitutivos dos OIC aos novos códigos.  

O dever de reporte foi alterado no sentido de se manter a coerência, na medida do possível, entre a terminologia 

utilizada na informação reportada à CMVM e a utilizada para identificar as categorias dos OICs nos respetivos 

documentos constitutivos, bem como na informação que será objeto de divulgação no SDI da CMVM.  

(xxi) Especificidades relativas ao reporte previsto no ficheiro FIR (cf. Anexo 17 do Regulamento)  

Nos seus contributos à consulta, os respondentes assinalaram que na tabela que identifica a listagem de 

informação relevante não existiam quaisquer elementos identificados com os códigos “16” e “27”. Esclarece-se 

que essa omissão é propositada, e prende-se com motivos relacionados com questões informáticas, bem como 

de comparação histórica da informação.  

Foi igualmente questionado se as orientações que constam do final da atual Instrução da CMVM n.º 4/2016 relativa 

a este reporte continuam atuais. A este respeito, salienta-se que as referidas orientações continuam atuais e 

poderão ser incorporadas em futuras FAQs a emitir a propósito deste dever de reporte.  

(xxii) Especificidades relativas à value at risk dos organismos de investimento coletivo (cf. Anexo 19 do 

Regulamento).  

Os respondentes à consulta solicitaram à CMVM que clarificasse as tipologias de OIC sujeitas ao reporte supra, 

esclarecendo-se que o referido reporte se aplica a todas as tipologias de OIC.  

(xxiii) Especificidades relativas à rotação média da carteira e indicador sintético de risco e remuneração 

(cf. II do Anexo 19 do Regulamento)  

No âmbito da consulta foi referido que a referência à TGC na sigla do ficheiro de reporte identificado em epígrafe 

estava incorreta, atendendo ao atual conteúdo desta informação (rotação média da carteira e indicador sintético 

de risco e remuneração). A este respeito, clarifica-se que será usada a mesma sigla prevista no atual reporte.  
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Ainda relativamente ao reporte da rotação média da carteira, foi solicitada a divisão do campo 2 em várias rubricas, 

caso contrário a informação solicitada nesse campo apareceria repetida tantas vezes quantas o número de 

categorias de unidades de participação do OIC. De acordo com a estrutura de reporte prevista, a rotação média 

da carteira será reportada por OIC e o indicador sintético de risco e remuneração, por categoria de unidade de 

participação. 

(xxiv) Especificidades relativas aos erros ocorridos no cálculo e divulgação do valor da unidade de 

participação ERR (cf. II do Anexo 19 do Regulamento) 

Os respondentes à consulta salientaram que a inclusão de um ficheiro de reporte referente às especificidades 

relativas aos erros ocorridos no cálculo e divulgação do valor da unidade de participação no ponto III do anexo 19 

do Regulamento da CMVM n.º 2/2015, aumenta para quatro o número de anexos constantes desse regulamento 

sobre este tipo de ocorrências.  

Com efeito, foi identificada uma sobreposição entre a informação solicitada ao abrigo do novo Anexo 19 previsto 

no n.º 3 do artigo 81.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2015, e o atual Anexo 5 do n.º 7 do artigo 41.º do mesmo 

regulamento. Nessa medida, procedeu-se à alteração do n.º 7 do artigo 41.º do Regulamento da CMVM, onde 

passa a constar o dever de reporte da informação prevista no novo Anexo 19, tendo-se ajustado o artigo 81.º do 

Regulamento em conformidade.  

Quanto ao Anexo 6 do Regulamento da CMVM n.º 2/2015, dá-se nota que o mesmo corresponde ao modelo de 

divulgação de erros ocorridos na determinação do valor das unidades participação e que o anexo 17 do mesmo 

regulamento é referente aos documentos constitutivos e outra informação relevante sobre OIC, devendo por isso 

ser mantidos.   

(xxv) Valor de conta (cf. 2.3 campo 3 da rubrica 2 do Anexo 20 do Regulamento)  

A este propósito foi solicitada uma maior concretização das rubricas da demonstração de resultados que poderão 

assumir valor positivo e/ou negativo. A este respeito, esclarece-se, que o valor a assumir pela rubrica dependerá 

do contributo que a mesma tem no resultado líquido do exercício.  

(xxvi) Reporte do Relatório e Contas Anual: (cf. Anexo 21 do Regulamento)  

Os respondentes à consulta questionaram a CMVM sobre qual o procedimento a adotar para envio dos relatórios 

de contas semestrais. A este propósito, cumpre referir que o procedimento é o mesmo, tendo sido ajustado, em 

conformidade, a epígrafe do Anexo 21 do Regulamento da CMVM n.º 2/2015.  

 

(xxvii) Reporte de informação do relatório de auditoria (cf. Anexo 22 do Regulamento)  

No âmbito da consulta pública, os respondentes assinalaram que o reporte relativo ao relatório de auditoria 

representa uma duplicação da informação submetida ao supervisor, na medida em que a mesma é parte integrante 

do relatório que os auditores emitem no âmbito da publicação dos Relatórios e Contas dos OIC.  
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A este respeito, salienta-se que esta situação já sucede atualmente, devendo-se ao facto de ser necessário, em 

sede de supervisão, trabalhar esta informação pelo que, a mesma é solicitada em ficheiro de texto (PDF) e em 

ficheiro de dados (XML).  

(xxviii) Comercialização de OIC estrangeiros (cf. Anexo 23 do Regulamento) 

No que concerne a este reporte, os respondentes à consulta suscitaram dúvidas sobre o momento em que 

devemos considerar estar perante um “reporte nulo”.  

Tendo em conta tratar-se de informação que diz respeito a um período e a uma data de referência, o reporte nulo 

será devido quando não existir nem uma nem outra informação a reportar.  

(xxix) Receção e transmissão de ordens por conta de outrem (cf. Anexo 24 do Regulamento) 

No que se refere ao ficheiro RTO deste Anexo, assinalam-se as seguintes alterações e esclarecimentos: 

• 1.5 Tipo de instrumento financeiro (cf. campo 5): Foi ajustada a descrição do código “UP” no sentido de 

clarificar que se tratam de unidades de participação em OIC não admitidas à negociação em PN. A 

classificação dos diferentes instrumentos financeiros é feita de acordo com as tipologias de ativos previstas 

para este campo de acordo com as respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer 

a classificação de determinados instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento; 

• 1.6 Tipo de subjacente (cf. campo 6): Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer a classificação de 

determinados subjacentes de instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento; 

• 2.5. Mercado de admissão (cf. campo 5): Foi clarificado que, em caso de admissão em mais do que uma PN, 

é indicado o Market Identifier Code do primeiro mercado de admissão. Caso a primeira admissão tenha 

ocorrido em mais do que um mercado simultaneamente, indica-se o Market Identifier Code do mercado mais 

líquido; 

• 2.6 Tipo de instrumento financeiro (cf. campo 6): Foi ajustada a descrição do código “UP” no sentido de 

clarificar que se tratam de unidades de participação em OIC não admitidas à negociação em PN. A 

classificação dos diferentes instrumentos financeiros é feita de acordo com as tipologias de ativos previstas 

para este campo, de acordo com as respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer 

a classificação de determinados instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento. 

• 2.7 Tipo de subjacente (cf. campo 7): Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer a classificação de 

determinados subjacentes de instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento; 

• 2.9 Quantidade (cf. campo 9): A quantidade dos diferentes instrumentos financeiros é indicada de acordo as 

respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer o reporte relativo a determinados 

instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento; e 

• 2.10 Montante (cf. campo 10): O montante dos diferentes instrumentos financeiros é indicado de acordo com 

as respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer o reporte relativo a determinados 

instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento. 
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(xxx) Gestão de carteiras por conta de outrem (cf. Anexo 25 do Regulamento) 

No que se refere ao ficheiro CCG deste Anexo, assinalam-se as seguintes alterações e esclarecimentos: 

• 2.3. Limite mínimo de exposição a ações/similares (cf. campo 3): A redação deste campo já permite o 

tratamento da exposição negativa ao mercado acionista ("Short") e alavancada ("Leveraged"); 

• 2.4. Limite máximo de exposição a ações/similares (cf. campo 4): A redação deste campo já permite o 

tratamento da exposição negativa ao mercado acionista ("Short") e alavancada ("Leveraged"); 

• 2.5. Limite mínimo de exposição a obrigações/similares (cf. campo 5): A redação deste campo já permite o 

tratamento da exposição negativa ao mercado acionista ("Short") e alavancada ("Leveraged"); 

• 2.6. Limite máximo de exposição a obrigações/similares (cf. campo 6): A redação deste campo já permite o 

tratamento da exposição negativa ao mercado acionista ("Short") e alavancada ("Leveraged"); 

• 2.7. Limite mínimo de exposição a ativos líquidos (cf. campo 7): A redação deste campo destina-se a 

contemplar apenas os ativos considerados como líquidos; e 

• 2.8. Limite máximo de exposição a ativos líquidos (cf. campo 8): A redação deste campo destina-se a 

contemplar apenas os ativos considerados como líquidos 

Assinala-se que, caso as limitações relativas à gestão estabelecidas por clientes sejam enquadráveis nos perfis 

padronizados, conforme preenchidos na rúbrica 1, são reportados na rúbrica 2 em conformidade.  

• 3.3. Caraterização de notação de risco (cf. campo 3): No que se refere ao detalhe da notação de risco, 

assinala-se que, no caso de existirem critérios de elegibilidade distintos consoante os ativos, são indicados 

os limites aplicáveis a cada tipo de ativo, de acordo com as instruções de preenchimento deste campo. 

• 3.4. Caraterização de área geográfica (cf. campo 4): São indicados os critérios de elegibilidade atribuídos a 

cada tipo de ativo e respetivas áreas geográficas, não sendo suficiente a mera indicação destas últimas sem 

que se faça qualquer associação ao tipo de ativos em causa. 

Quanto ao ficheiro GCO deste Anexo, assinalam-se as seguintes alterações e esclarecimentos: 

• 2. Tipo de ativo (cf. campo 2): Foi ajustada a descrição do código “UP” no sentido de clarificar que se trata de 

unidades de participação em OIC não admitidas à negociação em PN. A classificação dos diferentes 

instrumentos financeiros é feita de acordo com as tipologias de ativos previstas para este campo, de acordo 

com as respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer a classificação de 

determinados instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento; 

• 3. Tipo de subjacente (cf. campo 3): Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer a classificação de 

determinados subjacentes de instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento; 

• 6. Mercado de admissão (cf. campo 6): Foi clarificado que em caso de admissão em mais do que uma PN é 

indicado o Market Identifier Code do primeiro mercado de admissão. Caso a primeira admissão tenha ocorrido 

em mais do que um mercado simultaneamente, indica-se o Market Identifier Code do mercado mais líquido. 
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• 14. Caraterização dos ativos em função da exposição da carteira (cf. campo 14): As codificações deste campo 

e as dos campos 2.3. a 2.10 do ficheiro CCG foram harmonizadas. Além disso, a descrição do código “AR”, 

relativa a ativos com outras exposições, foi alterada de modo a abranger também outros ativos reais, 

alinhando, uma vez mais, este campo, com os previstos no ficheiro CCG.  

Por último, no que se refere ao ficheiro OPR deste Anexo, assinalam-se as seguintes alterações e 

esclarecimentos: 

• 1. Data da operação (cf. campo 1): Para efeitos deste campo é indicada a data da transação e não a data de 

liquidação. 

• 2. Tipo de operação (cf. campo 2): Foi clarificada a redação relativa aos códigos de aquisições e alienações, 

de modo a abranger realidades similares. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer o modo de 

preenchimento deste campo, incluindo exemplos. 

• 5. Tipo de código do instrumento financeiro objeto da operação (cf. campo 5): É substituída a referência a 

“movimento” por “operação”, de modo a alinhar a descrição deste campo com a descrição dos campos 

anteriores.  

• 6. Tipo de ativo (cf. campo 6): Foi alterada a descrição do código “UP” no sentido de clarificar que se tratam 

de unidades de participação em OIC não admitidas à negociação. A classificação dos diferentes instrumentos 

financeiros é feita de acordo com as tipologias de ativos previstas para este campo, de acordo com as 

respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer a classificação de determinados 

instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento. 

• 7. Mercado de admissão (cf. campo 7): Foi clarificado que em caso de admissão em mais do que uma PN é 

indicado o Market Identifier Code do primeiro mercado de admissão. Caso a primeira admissão tenha ocorrido 

em mais do que um mercado simultaneamente, indica-se o Market Identifier Code do mercado mais líquido. 

• 9. Código LEI da entidade que executou a transação (cf. campo 9): Foi clarificada a redação no sentido de 

esclarecer que este campo é preenchido com o código LEI da entidade que executou a operação ou que 

efetuou a subscrição ou resgate; 

• 10. Quantidade (cf. campo 10): Alterou-se o texto deste campo de modo a indicar que o mesmo é preenchido 

com NA sempre que sejam utilizados os códigos “L” ou “D” no campo 2; 

• 11. Preço unitário médio (cf. campo 11): Foi alterada a redação do campo, no sentido de indicar que o valor 

do preço unitário é reportado na moeda da operação; 

• 14. Montante (cf. campo 14): No que se refere a instrumentos de dívida, esclarece-se que este campo é 

preenchido incluindo o juro corrido. Acresce que o montante a reportar é expresso na moeda da operação. 

 



 
 

 

15 

 

(xxxi) Informação relativa ao registo e depósito de unidades de participação por conta de outrem (cf. 

Anexo 26 do Regulamento) 

No que se refere ao ficheiro RUP deste Anexo, assinalam-se as seguintes alterações e esclarecimentos: 

• 1.4 Mercado de admissão (cf. campo 4): Foi clarificado que em caso de admissão em mais do que uma PN é 

indicado o Market Identifier Code do primeiro mercado de admissão. Caso a primeira admissão tenha ocorrido 

em mais do que um mercado simultaneamente, indica-se o Market Identifier Code do mercado mais líquido. 

• 1.5 Central de valores mobiliários (cf. campo 5): Este campo é preenchido sempre que a informação sobre o 

código LEI esteja disponível. Quando não seja aplicável, ou não esteja disponível, é preenchido com NA; 

• 1.7 Descrição do emitente (cf. campo 7): Este campo é preenchido com a descrição do emitente, quando 

aplicável. Não havendo, é preenchido com NA; 

• 1.8 País do emitente (cf. campo 8): Este campo é preenchido com o país do emitente, quando aplicável. Não 

havendo, é preenchido com NA.  

 

II -   Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 3/2015 

(i) Código do elemento (cf. 1.3 campo 3 da rubrica 1 do Anexo II do Regulamento)  

Em resposta à consulta foi questionada a possibilidade de o campo identificado em epígrafe não ser preenchido 

no momento do primeiro reporte, uma vez que grande parte das participadas não solicitou ainda o ISIN ou CFI 

para os títulos representativos de capital e que, no caso das participadas com sede no estrangeiro, o ISIN e o CFI 

terá de ser solicitado à autoridade local, o que pode atrasar a obtenção do código. Foi ainda referida a existência 

de participadas que, apesar de constarem do balanço, estão em processo de falência, insolvência ou dissolução, 

não fazendo sentido serem solicitados códigos ISIN ou o CFI para essas entidades.  

A este respeito, cumpre esclarecer que os códigos ISIN e CFI apenas são obrigatórios para instrumentos 

financeiros, não tendo o CFI de ser requerido à participada já que a entidade gestora poderá preenchê-lo de acordo 

com a ISO correspondente e as características do elemento patrimonial.  

(ii) Grupo (cf. 1.7 campo 7 da rubrica 1 do Anexo II do Regulamento)  

No que respeita ao preenchimento do campo “grupo”, foram solicitados esclarecimentos sobre a obrigatoriedade 

do preenchimento deste campo, quando a participada não integre o conceito de grupo com outras participadas.  

A forma de preenchimento dos campos será definida nos schemas xml, que serão disponibilizados às entidades 

supervisionadas no sítio da internet da CMVM. Este campo é de preenchimento obrigatório, pelo que cada 

participada será considerada por si só um grupo, seguindo as regras de preenchimento prevista no respetivo dever 

de reporte.  
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(iii) Ativos sob gestão e ativos líquidos (cf. 4.3 campo 3 e 4.4. e campo 4 da rubrica 4 do Anexo II do 

Regulamento) 

Os respondentes questionaram a CMVM sobre se o valor de capital subscrito e não realizado devia ser 

considerado no cálculo do ativo sobre gestão e do ativo líquido. O valor do capital subscrito e não realizado não 

deverá, à priori, ser considerado para efeitos do cálculo do ativo sobre gestão e do ativo líquido. No entanto, esta 

questão será melhor clarificada em FAQs a publicar.  

(iv) Desreconhecimento de elementos patrimoniais da carteira (cf. rubrica 6 do Anexo II do 

Regulamento) 

No que respeita ao conceito de desreconhecimenro de elementos patrimoniais, previsto na rubrica 6 do Anexo II 

do Regulamento n.º 3/2015, foi solicitada a respetiva clarificação e solicitados esclarecimentos sobre se a redução 

total ou parcial do valor de um ativo com possibilidade de reversão, assinalado como desreconhecimento, pode 

ser alvo de um reconhecimento futuro, eventualmente com sinal contrário ao desreconhecimento.  

A este respeito, esclarece-se que o referido conceito deve ser entendido como redução total do elemento 

patrimonial sem possibilidade de reversão (write-off) e que a redução total ou parcial do justo valor do elemento 

patrimonial é refletida no valor do elemento na carteira da entidade/fundo. De acordo com o referido supra, o justo 

valor do elemento patrimonial deve ser refletido na carteira de acordo com a respetiva data de referência a que a 

informação diz respeito.  

(v) Data da operação (cf. 1.3 campo 3 e 1.4 campo 4 da rubrica 1 do Anexo III do Regulamento)  

Relativamente ao campo “data da operação” foi questionado se a informação a reportar ao abrigo do referido 

campo devia ser realizada à data do reporte ou após o final do closing da operação em causa e se o valor do 

capital devia ser mantido e apenas considerar as reduções e devoluções no campo 6.  

A este propósito, clarifica-se que a informação em causa deve ser enviada na data do reporte e que o capital 

subscrito e realizado à data de informação tem em consideração as reduções, devoluções, novas subscrições e 

realizações, correspondendo o campo 1.6 da rubrica 01 do Anexo III às devoluções acumuladas.  

(vi) Informação relativa ao relatório de auditoria (cf. Anexo VI do Regulamento) 

Os respondentes à consulta questionaram a CMVM sobre como devem ser preenchidas as rubricas 02 e 03 caso 

o relatório do auditor não tenha ênfases nem reservas. Esclarece-se, a este respeito, que, neste caso, as rubricas 

02 e 03 não são preenchidas. 

 

III -  Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 1/2020 

(i) Despesas gerais fixas (cf. 2.2 campo 2 da rubrica 2 do Anexo II do Regulamento)  

No âmbito da consulta foi solicitada a clarificação do conceito de despesas gerais fixas previstas neste campo.  

Para este efeito, assinala-se que o conceito de despesas gerais fixas previsto no n.º 1 do artigo 97.º do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos 
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prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento está concretizado no n.º 2 do artigo 

34.º-B do Regulamento Delegado (UE) n.º 241/2014, e 7 de janeiro de 2014, que completa o Regulamento (UE) 

n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita a normas técnicas de regulamentação dos 

requisitos de fundos próprios das instituições1.  

 

IV -  Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 2/2007 

(i) Reporte da atividade de sucursais no estrangeiro (cf. artigo 46.º-A do Regulamento) 

Tal como já assinalado quanto às sucursais no estrangeiro de SGOIC portuguesas, em resposta à consulta foi 

manifestada a preferência de que o reporte de atividade das sucursais estrangeiras de intermediários financeiros 

portugueses fosse concentrando num único ficheiro, mediante a inclusão de rúbrica identificadora para o efeito.  

A concentração do cumprimento deste dever de reporte num único reporte por parte da entidade nacional teria 

vantagens ao permitir concentrar os esforços de implementação dos novos modelos de reporte. 

Todavia, a proposta de concentrar a informação relativa a todas as entidades num único ficheiro implicaria 

complexificar excessiva e desnecessariamente o reporte para as entidades portuguesas que não têm sucursais 

no estrangeiro. Como tal, optou-se por uma solução de compromisso, concentrando-se o dever de reporte na 

entidade nacional, submetendo esta um ficheiro para efeitos de reporte da sua atividade e um ficheiro autónomo 

para efeitos de reporte da atividade de cada uma das sucursais noutros Estados-Membros.  

Consequentemente o n.º 2 do artigo 46.º-A do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 é alterado no sentido de indicar 

que cabe ao intermediário financeiro nacional fazer o reporte por conta das respetivas sucursais em ficheiro 

autónomo para cada uma delas. É também clarificado que a informação a reportar relativamente a essas entidades 

se refere à respetiva atividade noutros Estados-Membros e não em território português.  

(ii) Anexo IV – Receção, transmissão e execução de ordens por conta de outrem 

No que se refere ao ficheiro RTE deste Anexo, assinalam-se as seguintes alterações e esclarecimentos: 

• 1.5 Tipo de instrumento financeiro (cf. campo 5): Foi ajustada a descrição do código “UP” no sentido de 

clarificar que se tratam de unidades de participação em OIC não admitidas à negociação em PN. A 

classificação dos diferentes instrumentos financeiros é feita de acordo com as tipologias de ativos previstas 

 
1 Para efeitos do artigo 97.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 575/2013, as empresas devem calcular as suas despesas gerais fixas do ano anterior, 
utilizando valores resultantes do quadro contabilístico aplicável, mediante a dedução das seguintes rubricas das despesas totais, após a distribuição 
dos lucros aos acionistas nas suas mais recentes demonstrações financeiras anuais auditadas ou, quando as demonstrações auditadas não 
estiverem disponíveis, nas demonstrações financeiras anuais validadas pelos supervisores nacionais: a) prémios ao pessoal totalmente 
discricionários; b) participações dos empregados, administradores e dos sócios nos lucros, na medida em que sejam totalmente discricionárias; c) 
outras rubricas de lucros e outra remuneração variável, na medida em que sejam totalmente discricionárias; d) comissões e honorários partilhados 
a pagar que estão diretamente relacionados com comissões e honorários a receber, que estão incluídos nas receitas totais, quando o pagamento 
das comissões e honorários a pagar for dependente da receção efetiva das comissões e honorários a receber; e) taxas, corretagem e outros encargos 
pagos às câmaras de compensação, bolsas e corretores intermediários para efeitos de execução, registo ou compensação de transações; f) 
remunerações de agentes vinculados, tal como definido no artigo 4.º, ponto 25, da Diretiva 2004/39/CE, quando aplicável; g) juros pagos a clientes 
relativos a fundos dos clientes; h) despesas pontuais de atividades extraordinárias. 
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para este campo, de acordo com as respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer 

a classificação de determinados instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento; 

• 1.6 Tipo de subjacente (cf. campo 6): Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer a classificação de 

determinados subjacentes de instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento; 

• 2.5. Mercado de admissão (cf. campo 5): Foi clarificado que em caso de admissão em mais do que uma PN 

é indicado o Market Identifier Code do primeiro mercado de admissão. Caso a primeira admissão tenha 

ocorrido em mais do que um mercado simultaneamente, indica-se o Market Identifier Code do mercado mais 

líquido. 

• 2.6 Tipo de instrumento financeiro (cf. campo 6): Foi ajustada a descrição do código “UP” no sentido de 

clarificar que se tratam de unidades de participação em OIC não admitidas à negociação em PN. A 

classificação dos diferentes instrumentos financeiros é feita de acordo com as tipologias de ativos previstas 

para este campo, de acordo com as respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer 

a classificação de determinados instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento. 

• 2.7 Tipo de subjacente (cf. campo 7): Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer a classificação de 

determinados subjacentes de instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento; 

• 2.9 Quantidade (cf. campo 9): A quantidade dos diferentes instrumentos financeiros é indicada de acordo as 

respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer o reporte relativo a determinados 

instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento; e 

• 2.10 Montante (cf. campo 10): O montante dos diferentes instrumentos financeiros é indicado de acordo as 

respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer o reporte relativo a determinados 

instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento. 

(iii) Anexo V – Gestão de carteiras por conta de outrem 

No que se refere ao ficheiro CCG deste Anexo, assinalam-se as seguintes alterações e esclarecimentos: 

• 2.3. Limite mínimo de exposição a ações/similares (cf. campo 3): A redação deste campo já permite o 

tratamento da exposição negativa ao mercado acionista ("Short") e alavancada ("Leveraged"); 

• 2.4. Limite máximo de exposição a ações/similares (cf. campo 4): A redação deste campo já permite o 

tratamento da exposição negativa ao mercado acionista ("Short") e alavancada ("Leveraged"); 

• 2.5. Limite mínimo de exposição a obrigações/similares (cf. campo 5): A redação deste campo já permite o 

tratamento da exposição negativa ao mercado acionista ("Short") e alavancada ("Leveraged"); 

• 2.6. Limite máximo de exposição a obrigações/similares (cf. campo 6): A redação deste campo já permite o 

tratamento da exposição negativa ao mercado acionista ("Short") e alavancada ("Leveraged"); 

• 2.7. Limite mínimo de exposição a ativos líquidos (cf. campo 7): A redação deste campo destina-se a 

contemplar apenas os ativos considerados como líquidos; e 
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• 2.8. Limite máximo de exposição a ativos líquidos (cf. campo 8): A redação deste campo destina-se a 

contemplar apenas os ativos considerados como líquidos. 

Assinala-se que, caso as limitações relativas à gestão estabelecidas por clientes sejam enquadráveis nos perfis 

padronizados, conforme preenchidos na rúbrica 1, são reportados na rúbrica 2 em conformidade.  

• 3.3. Caraterização de notação de risco (cf. campo 3): No que se refere ao detalhe da notação de risco, 

assinala-se que, no caso de existirem critérios de elegibilidade distintos consoante os ativos, são indicadas 

as percentagens aplicáveis a cada tipo, de acordo com as instruções de preenchimento deste campo. 

• 3.4. Caraterização de área geográfica (cf. campo 4): São indicados os critérios de elegibilidade atribuídos a 

cada tipo de ativo e respetivas áreas geográficas, não sendo suficiente a mera indicação destas últimas sem 

que se faça qualquer associação ao tipo de ativos em causa. 

Quanto ao ficheiro GCO deste Anexo, assinalam-se as seguintes alterações e esclarecimentos: 

• 2. Tipo de ativo (cf. campo 2): Foi ajustada a descrição do código “UP” no sentido de clarificar que se tratam 

de unidades de participação em OIC não admitidas à negociação em PN. A classificação dos diferentes 

instrumentos financeiros é feita de acordo com as tipologias de ativos previstas para este campo, de acordo 

com as respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer a classificação de 

determinados instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento. 

• 3. Tipo de subjacente (cf. campo 3): Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer a classificação de 

determinados subjacentes de instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento; 

• 6. Mercado de admissão (cf. campo 6): Foi clarificado que em caso de admissão em mais do que uma PN é 

indicado o Market Identifier Code do primeiro mercado de admissão. Caso a primeira admissão tenha ocorrido 

em mais do que um mercado simultaneamente, indica-se o Market Identifier Code do mercado mais líquido. 

• 14. Caraterização dos ativos em função da exposição da carteira (cf. campo 14): As codificações deste campo 

e as dos campos 2.3. a 2.10 do ficheiro CCG foram harmonizadas. Além disso, a descrição do código “AR”, 

relativa a ativos com outras exposições, foi alterada de modo a abranger também outros ativos reais, 

alinhando, uma vez mais, este campo, com os previstos no ficheiro CCG.  

Por último, no que se refere ao ficheiro OPR deste Anexo, assinalam-se as seguintes alterações e 

esclarecimentos: 

• 1. Data da operação (cf. campo 1): Para efeitos deste campo é indicada a data da transação e não a data de 

liquidação. 

• 2. Tipo de operação (cf. campo 2): Foi clarificada a redação relativa aos códigos de aquisições e alienações, 

de modo a abranger realidades similares. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer o modo de 

preenchimento deste campo, incluindo exemplos. 
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• 5. Tipo de código do instrumento financeiro objeto da operação (cf. campo 5): É substituída a referência a 

“movimento” por “operação”, de modo a alinhar a descrição deste campo com a descrição dos campos 

anteriores.  

• 6. Tipo de ativo (cf. campo 6): Foi alterada a descrição do código “UP” no sentido de clarificar que se tratam 

de unidades de participação em OIC não admitidas à negociação. A classificação dos diferentes instrumentos 

financeiros é feita de acordo com as tipologias de ativos previstas para este campo, de acordo com as 

respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer a classificação de determinados 

instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento. 

• 7. Mercado de admissão (cf. campo 7): Foi clarificado que em caso de admissão em mais do que uma PN é 

indicado o Market Identifier Code do primeiro mercado de admissão. Caso a primeira admissão tenha ocorrido 

em mais do que um mercado simultaneamente, indica-se o Market Identifier Code do mercado mais líquido. 

• 9. Código LEI da entidade que executou a transação (cf. campo 9): Foi clarificada a redação no sentido de 

esclarecer que este campo é preenchido com o código LEI da entidade que executou a operação ou que 

efetuou a subscrição ou resgate; 

• 10. Quantidade (cf. campo 10): Alterou-se o texto deste campo de modo a indicar que o mesmo é preenchido 

com NA sempre que sejam utilizados os códigos “L” ou “D” no campo 2; 

• 11. Preço unitário médio (cf. campo 11): Foi alterada a redação do campo, no sentido de indicar que o valor 

do preço unitário é reportado na moeda da operação; 

• 14. Montante (cf. campo 14): No que se refere a instrumentos de dívida, esclarece-se que este campo é 

preenchido incluindo o juro corrido. Acresce que o montante a reportar é expresso na moeda da operação. 

(iv) Anexo VI – Negociação por conta própria 

No que se refere ao ficheiro NPR deste Anexo, assinalam-se as seguintes alterações e esclarecimentos: 

• 1.6 Mercado de admissão (cf. campo 6): Foi clarificado que em caso de admissão em mais do que uma PN é 

indicado o Market Identifier Code do primeiro mercado de admissão. Caso a primeira admissão tenha ocorrido 

em mais do que um mercado simultaneamente, indica-se o Market Identifier Code do mercado mais líquido. 

• 1.7 Tipo de ativo (cf. campo 7): Foi alterada a descrição do código “UP” no sentido de clarificar que se tratam 

de unidades de participação em OIC não admitidas à negociação. A classificação dos diferentes instrumentos 

financeiros é feita de acordo com as tipologias de ativos previstas para este campo, de acordo com as 

respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer a classificação de determinados 

instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento. 

• 1.10 Quantidade (cf. campo 10): A quantidade dos diferentes instrumentos financeiros é indicada de acordo 

as respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer o reporte relativo a determinados 

instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento; e 
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• 1.11 Montante (cf. campo 11): O montante dos diferentes instrumentos financeiros é indicado de acordo as 

respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer o reporte relativo a determinados 

instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento. 

(v) Anexo VII - Informação relativa ao registo e depósito de instrumentos financeiros por conta de 

outrem  

No que se refere ao ficheiro RCO deste Anexo, assinalam-se as seguintes alterações e esclarecimentos: 

• 1.4 Mercado de admissão (cf. campo 4): Foi clarificado que em caso de admissão em mais do que uma PN é 

indicado o Market Identifier Code do primeiro mercado de admissão. Caso a primeira admissão tenha ocorrido 

em mais do que um mercado simultaneamente, indica-se o Market Identifier Code do mercado mais líquido. 

• 1.5 Central de valores mobiliários (cf. campo 5): Este campo é preenchido sempre que a informação sobre o 

código LEI esteja disponível. Quando não seja aplicável ou não esteja disponível, é preenchido com NA; 

• 1.7 Descrição do emitente (cf. campo 7): Este campo é preenchido com a descrição do emitente, quando 

aplicável. Não havendo, é preenchido com NA; 

• 1.8 País do emitente (cf. campo 8): Este campo é preenchido com o país do emitente, quando aplicável. Não 

havendo, é preenchido com NA;  

• 1.9 Tipo de instrumento financeiro (cf. campo 9): Foi ajustada a descrição do código “UP” no sentido de 

clarificar que se tratam de unidades de participação em OIC não admitidas à negociação em PN. A 

classificação dos diferentes instrumentos financeiros é feita de acordo com as tipologias de ativos previstas 

para este campo, de acordo com as respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer 

a classificação de determinados instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento; 

• 1.10 Tipo de subjacente (cf. campo 10): Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer a classificação de 

determinados subjacentes de instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento; e 

• 1.14 Posições abertas (cf. campo 14): Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer a classificação das 

posições aplicáveis aos instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento. 

(vi) Anexo VIII - Informação relativa ao registo e depósito de Instrumentos financeiros da carteira 

própria 

No que se refere ao ficheiro RCP deste Anexo, assinalam-se as seguintes alterações e esclarecimentos: 

• 1.4 Mercado de admissão (cf. campo 4): Foi clarificado que em caso de admissão em mais do que uma PN é 

indicado o Market Identifier Code do primeiro mercado de admissão. Caso a primeira admissão tenha ocorrido 

em mais do que um mercado simultaneamente, indica-se o Market Identifier Code do mercado mais líquido. 

• 1.5 Central de valores mobiliários (cf. campo 5): Este campo é preenchido sempre que a informação sobre o 

LEI esteja disponível. Quando não seja aplicável ou não esteja disponível é preenchido com NA; 
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• 1.7 Descrição do emitente (cf. campo 7): Este campo é preenchido com a descrição do emitente, quando 

aplicável. Não havendo, é preenchido com NA; 

• 1.8 País do emitente (cf. campo 8): Este campo é preenchido com o país do emitente, quando aplicável. Não 

havendo, é preenchido com NA;  

• 1.9 Tipo de instrumento financeiro (cf. campo 9): Foi ajustada a descrição do código “UP” no sentido de 

clarificar que se tratam de unidades de participação em OIC não admitidas à negociação em PN. A 

classificação dos diferentes instrumentos financeiros é feita de acordo com as tipologias de ativos previstas 

para este campo, de acordo com as respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer 

a classificação de determinados instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento. 

• 1.10 Tipo de subjacente (cf. campo 10): Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer a classificação de 

determinados subjacentes de instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento;  

• 1.11 Quantidade (cf. campo 11): A quantidade dos diferentes instrumentos financeiros é indicada de acordo 

as respetivas características. Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer o reporte relativo a determinados 

instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento; e 

• 1.12 Posições abertas (cf. campo 12): Serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer a classificação das 

posições aplicáveis aos instrumentos financeiros, incluindo exemplos de preenchimento. 

 

V -  Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 8/2018 

(i) Eliminação de deveres suplementares face à regulamentação europeia relativa a PRIIPs 

No contexto da consulta foi solicitado que, com vista a assegurar um level playing field com os comercializadores 

de PRIIPs estabelecidos noutros Estados-Membros, fossem eliminados os deveres adicionais previstos na 

jurisdição portuguesa que não decorram da Regulamentação Europeia, nomeadamente o dever de notificação 

prévia do Documento de Informação Fundamental (DIF) à CMVM e a necessidade de o investidor manuscrever 

declarações no boletim de subscrição do PRIIPs. 

A exigência de notificação prévia decorre diretamente do Regime Jurídico dos PRIIPs (Artigo 5.º2) e corresponde 

a uma opção conferida aos Estados-Membros, prevista no artigo 5.º, n.º 23 do Regulamento Europeu n.º 

1286/2014, e que foi exercida pelo legislador nacional. 

 

2 Artigo 5.º (Notificação prévia do documento de informação fundamental) 

1 - A disponibilização de PRIIPs em território nacional depende da notificação prévia do respetivo documento de informação fundamental à autoridade 
competente com, pelo menos, dois dias úteis de antecedência relativamente à data pretendida para a respetiva disponibilização, devendo a obrigação 
de notificação ser cumprida:  

3 2. Os Estados-Membros podem exigir que o criador de PRIIPs ou a pessoa que os vende notifique previamente a autoridade competente para os 

PRIIPs comercializados nesse Estado-Membro do documento de informação fundamental. 
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No que se refere à exigência de aposição de declarações no DIF, assinala-se que se mantém os fundamentos 

referidos no preâmbulo do Regulamento da CMVM n.º 8/2018, que motivaram a consagração de tal regime, 

nomeadamente o objetivo de consciencializar e responsabilizar o investidor não profissional dos riscos inerentes 

ao seu investimento em PRIIPs, pelo que se optou pela sua manutenção. 

A este propósito, foi ainda sugerida a implementação de um sistema de checkbox, cujo preenchimento implicasse 

o reconhecimento pelo investidor de que tomou conhecimento das declarações previstas no artigo 7.º, n.º 3 do 

Regulamento, não tendo a mesma sido acolhida por não assegurar o referido objetivo. 

Sem prejuízo deste entendimento, e em conformidade com o que resulta do Final Report following consultation on 

draft regulatory technical standards to amend the PRIIPs KID, invocado por um dos respondentes, a CMVM irá 

acompanhar o que vier a resultar das reflexões sobre soluções digitais a ocorrer no contexto de uma eventual 

revisão integral do regime dos PRIIPs a nível europeu.  

Por último, não foi acolhida a sugestão da não subdivisão do terceiro parágrafo da declaração de responsabilidade 

do investidor não profissional. 

(ii) Comunicação de alterações relativas a derivados  

Em resposta à consulta foi referida a não aplicação do artigo 9.º do Regulamento da CMVM n.º 8/2018 

relativamente a derivados genéricos.  

A este respeito cumpre referir que o artigo 5.º, n.º 3 do Regime Jurídico dos PRIIPs estabelece a obrigação de 

notificar a autoridade competente da ocorrência de alterações ao DIF, não estabelecendo qualquer isenção, 

nomeadamente quanto a derivados. Por outro lado, os elementos sobre os quais o artigo 9.º/2 do Regulamento da 

CMVM obriga à comunicação de alteração, correspondem a características gerais que ocorrem em qualquer 

derivado e que são expressamente estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/653 da Comissão, de 8 

de março de 2017, que complementa o Regulamento (UE) n.° 1286/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho 

sobre os documentos de informação fundamental para pacotes de produtos de investimento de retalho e de 

produtos de investimento com base em seguros (PRIIP). 

Em todo o caso, reconhece-se que a diversidade de derivados que podem estar abarcados pelo conceito de DIF 

genérico poderá, na falta de orientações, implicar disparidades quanto ao modo como as várias entidades sujeitas 

a este dever reportam a informação em causa. Oportunamente este tema será apreciado pela CMVM, 

nomeadamente quanto à possibilidade de divulgação de orientações. 

(iii) Aplicabilidade da classificação de DIF genérico a produtos que não sejam multiopções  

Ainda que a regulamentação europeia associe expressamente a categoria de DIF genérico apenas a produtos 

multiopções, a prática de mercado tem demonstrado que os mesmos são utilizados também quanto a produtos 

que não cabem nesta última classificação.  

A alteração no sentido de admitir o reporte de DIF genérico quanto a produtos que não sejam multiopções visou 

solucionar problemas técnicos que foram suscitados por diversas entidades comercializadoras de PRIIPs, no que 

se refere à informação exigida nos termos dos Anexos 5 e 6 do Regulamento da CMVM n.º 8/2018. 
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Não obstante, foram incluídos alguns ajustamentos de redação nos deveres de reporte previstos, de modo a 

clarificar a informação exigida para produtos que não sejam multiopções, ainda que tenha sido preenchido o campo 

com a indicação de que o DIF notificado é genérico. 

Adicionalmente, dá-se nota que serão emitidas FAQs no sentido de esclarecer o preenchimento de determinados 

campos dos Anexos, incluindo exemplos de preenchimento. 

VI -  Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 1/2017 

No que respeita ao reporte de informação sobre a atividade dos peritos avaliadores de imóveis (PAI), aproveitando 

a experiência de iteração com estes e reconhecidas as permanentes dificuldades na prestação de informação, os 

deveres de reporte de informação à CMVM foram revistos no sentido de simplificar e eliminar o elevado nível de 

complexidade e, por vezes, a respetiva falta de clareza. No âmbito da consulta pública não foram endereçados 

comentários ao projeto de Regulamento, não tendo sido considerado necessário efetuar qualquer alteração ao 

mesmo.  

 


