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Revisão do Regime da Gestão de Ativos 

 
Documento de consulta 

 

O presente projeto constitui um documento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(CMVM) para efeitos exclusivamente de consulta ao mercado, não sendo vinculativo. O seu 

conteúdo e as opções normativas nele contidas são por isso da exclusiva responsabilidade 

da CMVM. 

A presente consulta tem em vista, na prossecução das melhores práticas administrativas, 

auscultar as entidades supervisionadas que operam ou pretendam operar no setor da gestão 

de ativos e todos os demais operadores do mercado de capitais e interessados, sobre as 

matérias aqui contidas. Pretende-se igualmente cumprir os deveres de eficiência e de boa 

administração, mediante a colaboração e a participação direta destas entidades através do 

envio de comentários e sugestões, nos termos constitucionais (cf. artigo 267.º da Constituição 

da República Portuguesa) e legais (cf. artigos 5.º, 11.º e 12.º do Código do Procedimento 

Administrativo) em vigor.  

Ressalva-se, no entanto, que o presente documento é da responsabilidade da CMVM, não 

consubstanciando qualquer orientação ou decisão do órgão legislativo competente nesta 

matéria, cabendo ao Governo a oportuna apreciação do projeto de RGA que a CMVM lhe 

venha a submeter, na sequência desta consulta pública e as decisões legislativas neste 

domínio. Sem prejuízo, a CMVM reconhece a importância de uma discussão alargada e 

participada sobre a revisão do regime aplicável a todo o setor da gestão de ativos, razão pela 

qual promove a presente consulta pública.  
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I. ENQUADRAMENTO 

Nas duas últimas décadas a evolução do regime jurídico dos organismos de investimento coletivo (OIC) 

em Portugal tem vindo a ser marcada por uma intensa atividade legislativa que se deve em larga medida 

à necessidade de transposição de Diretivas europeias e de articulação com outros atos legislativos 

europeus. Como ocorre noutros domínios, a sucessão de reformas legislativas não tem possibilitado 

uma revisão aprofundada e transversal do normativo legal aplicável aos OIC, em particular dos dois 

núcleos regulatórios principais do setor da gestão de ativos – o Regime Geral dos Organismos de 

Investimento Coletivo1 (RGOIC) e o Regime Jurídico do Capital de Risco, Empreendedorismo Social e 

Investimento Especializado2 (RJCRESIE).  

Por outro lado, o âmbito das diversas intervenções, aliado à complexidade de algumas matérias e 

opções não favoreceu a clareza e simplificação do regime e constituiu um entrave à reflexão 

aprofundada das soluções normativas mais adequadas, que se pretendem proporcionais e 

dinamizadoras da competitividade e atratividade do mercado nacional, sem que contendam com o 

objetivo último e principal de salvaguarda da proteção dos investidores.    

Acresce que os riscos identificados na jurisdição nacional não diferem significativamente dos riscos 

comuns e partilhados pelas demais jurisdições que integram a União Europeia, pelo que importa 

assegurar que a resposta e o quadro regulatório nacional se mostram adequados e proporcionais aos 

riscos existentes.  

Revela-se, pois, necessário proceder a uma revisão transversal e integrada do RGOIC e do RJCRESIE, 

norteada por princípios de simplificação, clarificação e atualização que se refletirá em múltiplas vertentes 

e que se enquadra no âmbito dos objetivos da CMVM de alcançar uma regulação simples, objetiva, clara 

e proporcional, suscetível de promover a proteção do investidor e estimular a competitividade e eficiência 

dos mercados. 

Para o efeito, é proposta uma alteração de paradigma no que respeita à abordagem normativa 

atualmente vigente, de forma a materializar, em termos normativos, o posicionamento da CMVM nos 

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



 

4 
 

últimos anos perante a supervisão e o mercado, no sentido da sua promoção e desenvolvimento, 

salvaguardando a proteção dos investidores. Estamos, pois, perante uma abordagem que cria um 

quadro jurídico ambicioso que permite enquadrar, de forma estável e eficiente, uma indústria de gestão 

de ativos competitiva com condições de se desenvolver, crescer e ganhar massa crítica, com condições 

de atrair com facilidade investidores internacionais, capaz de transmitir níveis elevados de confiança e 

de credibilidade aos investidores, particulares e institucionais.  

Neste âmbito, a presente revisão, assim como os seus princípios orientadores, assentam, em primeira 

linha, numa abordagem baseada no risco, que privilegia e direciona a atividade da CMVM para a 

supervisão das entidades no momento em que já se encontram em atividade e onde é possível identificar 

e evitar a materialização dos riscos emergentes dessa atividade e, em última análise, proteger de forma 

efetiva e eficaz os investidores e, bem assim, que avalia e determina, com base no risco subjacente à 

entidade e/ou atividade, as soluções normativas mais adequadas e proporcionais.      

Esta é, da perspetiva da CMVM, a abordagem que melhor quadra com a prossecução das suas 

competências e atribuições e que garante a criação de um enquadramento normativo equilibrado entre 

a necessidade de proteger os investidores e, cumulativamente, de promover a competitividade e 

atratividade do mercado nacional. 

Por outro lado, está em linha com a evolução progressiva da tradicional abordagem ex-ante da 

supervisão para uma abordagem ex-post que se tem vindo a verificar ao longo do anos e que encontra 

nesta revisão uma expressão muito significativa, conjugando a exigência de requisitos mínimos de 

conformidade e viabilidade à entrada, mas privilegiando a responsabilidade dos operadores económicos 

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

com os requisitos legais aplicáveis.  

Adicionalmente, o alinhamento dos riscos identificados pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários 

e dos Mercados (ESMA) e os identificados pela CMVM relativamente ao mercado português, que 

coincidem de uma forma consistente, vem reforçar o movimento regulatório dos últimos anos na área da 

gestão de ativos, e a opção por soluções que, por princípio, não impõe às entidades nacionais requisitos 
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nacionais adicionais aos europeus, em prejuízo da competitividade e atratividade do nosso mercado 

visando-se, assim, eliminar exigências injustificadas, de cariz meramente nacional.  

A par destes objetivos, a revisão teve ainda presente a necessidade de aperfeiçoar a técnica legislativa, 

harmonizando e simplificando o regime atualmente existente, através, por exemplo, (i) da criação de 

uma disciplina comum ao regime da gestão de ativos, com as particularidades consideradas necessárias 

quando estejam em causa segmentos específicos de atividade e (ii) do recurso a anexos de forma a 

facilitar a leitura e apreensão do regime.  

Por outro lado, reconhecendo-se a importância da estabilidade normativa, e considerando o respetivo 

impacto da revisão proposta, de forma a eliminar ou mitigar os custos de implementação dos novos 

diplomas, foram mantidas as recentes opções da CMVM no que respeita, designadamente, à 

concretização do regime da adequação dos membros dos órgãos sociais e dos titulares de participações 

qualificadas em orientações da CMVM3. Adicionalmente, tendo em consideração que o presente regime 

foi preparado concomitantemente com o regime das empresas de investimento, optou-se por, em 

benefício da estabilidade e coerência legislativa, tomar algumas opções normativas convergentes em 

matérias em que tal se demonstrasse especialmente relevante, como o regime da supervisão prudencial. 

Em termos genéricos, a presente revisão: 

a. Promove o reforço da competitividade e da atratividade do mercado nacional para investidores e 

operadores, dentro dos condicionalismos legais aplicáveis; 

b. Privilegia opções normativas que não sujeitam as entidades e OICs a requisitos nacionais mais 

exigentes do que os atualmente previstos e do que os europeus, salvo em casos devidamente 

fundamentados;   

c. Privilegia a supervisão ex-post sobre a supervisão ex-ante;  

d. Garante coerência e proporcionalidade normativas, designadamente em face do enquadramento 

legal aplicável às demais entidades sujeitas à supervisão da CMVM;  

 
3 Projeto de Orientações sobre Adequação_cp_1_2020.pdf (cmvm.pt). 

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Projeto%20de%20Orienta%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20Adequa%C3%A7%C3%A3o_cp_1_2020.pdf
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e. Promove a clareza e simplificação da regulação em termos de redação e de sistemática com o 

consequente reforço da qualidade das normas para efeitos de interpretação e aplicação.  

Com estes objetivos, a proposta do novo Regime da Gestão de Ativos (RGA) agrega, de forma integrada, 

num único diploma, um regime com soluções e institutos que fornecem ao conjunto heterogéneo e 

diversificado de operadores de mercado um enquadramento adequado e proporcional, em termos de 

dimensão, de presença no setor, de ativos sob gestão e de investidores alvo.  

 

II. APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE DIPLOMA 

A. SISTEMATIZAÇÃO 

O RGA pretende, em larga medida, refletir uma rutura com os regimes atualmente em vigor, procurando, 

assim, refletir opções marcadamente distintas, com impacto transversal, também em matéria de 

sistematização e de técnica legislativa.   

Neste âmbito, destaca-se, em primeiro lugar, a previsão de um enquadramento regulatório comum ao 

setor da gestão de ativos e, bem assim, das particularidades relevantes relativas aos segmentos 

específicos de atividade. Em termos de sistemática, a proposta de diploma é composta por uma 

sequência de oito títulos que percorrem as etapas fundamentais dos OICs e das respetivas sociedades 

gestoras, desde a sua constituição e acesso à atividade até à respetiva dissolução e desaparecimento.  

Assim, ao Título I dedicado às disposições gerais, segue-se o Título II que regula o acesso à atividade 

por OICs e pelas sociedades gestoras (em termos nacionais e internacionais). Os títulos seguintes 

debruçam-se sobre o exercício da atividade (Título III), as especificidades de cada tipo de OIC (Títulos 

IV-V), as vicissitudes relativas aos OICs e gestoras - fusão, cisão e transformação (Título VI) – 

terminando com dois Títulos dedicados à regulamentação da cessação de atividade (Título VII) e à 

supervisão (Título VIII). 

B. ÂMBITO DO DIPLOMA 

O RGA regula, de forma integrada, o regime aplicável à gestão de ativos, unificando a transposição da 

disciplina decorrente da Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 
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2009, que coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns 

organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (Diretiva UCITS) e 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 AIFMD).  

O elemento unificador é o conceito de OIC, tendo o âmbito de aplicação do diploma sido depurado no 

sentido de excluir as realidades que não se enquadram na dinâmica específica da gestão de ativos.  

i) Exclusão de OIC constituídos exclusivamente com património familiar  

Nesta matéria, propõe-se a exclusão dos organismos de investimento constituídos exclusivamente com 

património familiar (family offices) do âmbito do RGA (cf. artigo 1.º/2/b) do RGA). Esta opção está em 

linha com a Diretiva AIFMD que exclui estes organismos do seu âmbito de aplicação, referindo 

expressamente que: “Os organismos de investimento, tais como empresas constituídas para gerir um 

património familiar («family office vehicles») que investem o património privado de investidores sem 

angariar capital exterior, não deverão ser considerados FIAs na acepção da presente directiva” (cf. 

Considerando 7 da referida Diretiva). 

Este conceito não se encontra definido na Diretiva, contudo, as orientações da ESMA sobre conceitos-

chave da Diretiva AIFMD concretizam-no4. A inexistência de angariação de capital é o elemento central 

desta exclusão, pelo que tendo a empresa sido criada exclusivamente para o investimento de património 

privado, e caso o capital seja investido por um membro de um grupo pré-existente5 sem angariar capital 

exterior a este grupo, não deverá ser considerado um OIA para efeitos da Diretiva AIFMD e, 

consequentemente, para efeitos do RGA. Note-se que esta exclusão apenas se aplica quando o 

património gerido é exclusivamente unifamiliar, aplicando-se o RGA em toda a sua extensão caso haja 

uma gestão de patrimónios de diversas famílias ou caso surja(m) investidor(es) externo(s) aos vínculos 

familiares. 

 
4 Disponíveis em: 20110000 (europa.eu). 
5 “Um grupo de membros da família, independentemente do tipo de estrutura jurídica que possa ser instituída por eles para investir numa empresa e desde 

que os únicos beneficiários finais de uma tal estrutura jurídica sejam membros da família, em que a existência do grupo é anterior ao estabelecimento da 
empresa. Este facto não impedirá que outros membros da família se possam juntar ao grupo depois de a empresa ter sido criada. Para efeitos da presente 
definição, a expressão «membros da família» significa o cônjuge de um indivíduo, a pessoa que vive com este numa relação íntima e monogâmica em 
economia conjunta e numa base estável e duradoura, bem como os familiares em linha direta, irmãos, tios, tias, primos em primeiro grau e os dependentes 
do indivíduo”. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2013_00600000_pt_cor.pdf
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Adicionalmente, de forma a mitigar o impacto desta alteração, propõe-se a inclusão no diploma de 

disposição transitória que assegure a possibilidade destes organismos: (i) se manterem até ao término 

da respetiva duração, não podendo a mesma ser renovada, ou (ii) solicitarem à CMVM, mediante 

deliberação favorável da assembleia de participantes após a entrada em vigor do diploma, a emissão de 

uma declaração na qual a CMVM ateste a qualidade de organismo de investimento constituído 

exclusivamente com património familiar e declare que o mesmo deixa de se enquadrar no âmbito do 

RGA, situação em que a autorização ou o registo se considera revogada ou cancelado, respetivamente. 

ii) Exclusão de Sociedades de Desenvolvimento Regional (SDR) 

As SDR são sociedades financeiras que têm como objeto promover o investimento produtivo na área da 

respetiva região e por finalidade o apoio ao desenvolvimento económico e social da mesma. Regem-se 

pelo Decreto-Lei n.º 25/91, de 11 de janeiro e encontram-se sujeitas à supervisão do Banco de Portugal. 

Atualmente é-lhes permitida a gestão de fundos de capital de risco, nos termos do artigo 17.º/2 do 

RJCRESIE.  No entanto, atendendo à inexistência de SDR que desenvolvam esta atividade e tendo em 

conta que o seu objeto transcende a gestão de OICs, o que suscita dificuldades ao nível da exclusividade 

do objeto das sociedades gestoras, propõe-se que estas sociedades deixem de poder gerir fundos de 

capital de risco, deixando, por esse motivo, de se encontrar sujeitas ao RGA e à supervisão da CMVM. 

iii) Eliminação da figura dos Investidores em capital de risco (ICR) 

A figura dos ICR encontra-se atualmente prevista no RJCRESIE (cf. artigo 14.º do RGA), não tendo 

suscitado especial interesse no mercado6. Por outro lado, tratando-se de sociedades unipessoais por 

quotas, os interesses subjacentes à sua constituição são meramente particulares do sócio único, não 

convocando especiais preocupações, nem justificando a intervenção da CMVM. Propõe-se, por isso, a 

sua eliminação. 

 
6 Não existem, na presente data, quaisquer ICRs registados ou comunicados junto da CMVM. 
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C. SOCIEDADES GESTORAS 

i) Redução do universo de Sociedades Gestoras 

Em benefício da simplificação do enquadramento legal aplicável, reduz-se o universo de sociedades 

gestoras existentes dos atuais quatro tipos legais - as 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) - 

para dois tipos legais de sociedades gestoras - as SGOIC e as SCR. Note-se que as atividades 

desenvolvidas pelas sociedades cuja manutenção não é proposta (SGFCR e SES) continuam a poder 

ser desenvolvidas pelas duas sociedades que se mantêm (SGOIC e SCR). 

ii) Criação das Sociedades Gestoras de grande e de pequena dimensão 

Ainda a este propósito, propõe-se distinguir o regime aplicável a sociedades gestoras de grande e de 

pequena dimensão (cf. artigo 7.º do RGA) consoante giram ativos que se encontrem acima ou abaixo 

dos montantes estabelecidos no artigo 7.º/17. do RGA (em linha com os previstos no artigo 3.º/2 da 

Diretiva AIFMD). Note-se que, atualmente, esta distinção é apenas efetuada no RJCRESIE por 

referência às SGFCR e às SCR, respetivamente, não sendo, contudo, refletida no RGOIC.  

Esta distinção considera os diferentes riscos inerentes às atividades das sociedades gestoras de grande 

e de pequena dimensão, refletindo-os na maior ou menor exigência do regime aplicável segundo critérios 

de proporcionalidade. 

Permite-se, deste modo, que as SGOIC possam também beneficiar de um regime proporcional, 

eliminando-se o goldplating existente neste âmbito com o consequente fomento da competitividade e 

atratividade do mercado nacional. 

Em matéria de regime aplicável, destaca-se (cf. artigos 31.º e 32.º do RGA): 

 
7 Ou seja: 

a) € 100.000.000 e incluam ativos adquiridos através do recurso ao efeito de alavancagem; 
b) € 500.000.000 e não incluam ativos adquiridos através do recurso ao efeito de alavancagem e em relação aos quais não existam direitos de reembolso 

que possam ser exercidos durante um período de cinco anos a contar da data do investimento inicial. 
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a. A sujeição a um regime autorizativo simplificado, por referência ao regime aplicável às sociedades 

gestoras de grande dimensão, com um prazo de decisão para a CMVM de 30 dias; 

b. Um número proporcional de elementos instrutórios necessários no âmbito do pedido de 

autorização8; 

c. A análise ex-ante da adequação dos membros do órgão de administração. Excluem-se deste 

âmbito os membros do órgão de fiscalização; 

d. Capital inicial mínimo de € 75.000, com obrigatoriedade de constituição de um montante adicional 

de fundos próprios de 0,02% do montante em que o valor líquido global das carteiras sob gestão 

exceda € 250.000.000. Por referência às atuais sociedades gestoras de pequena dimensão (SCR) 

o montante de capital inicial reduz-se de € 125.000 para € 75.000;  

e. A análise ex-post dos requisitos organizacionais assentes em princípios gerais e critérios 

de proporcionalidade. É o que sucede, por exemplo, em matéria de conflitos de interesse em que 

apenas se aplica o artigo 82.º do RGA e em matéria de gestão dos riscos quanto ao dever de 

manter uma função permanente de gestão de riscos hierárquica e funcionalmente independente 

das unidades operacionais, incluindo da gestão do património, 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 139.º/1 do RGA); 

f. A dispensa de designação de depositário relativamente a OIA dirigidos exclusivamente a 

investidores profissionais quando geridos por sociedade gestora de pequena dimensão. 

Sistematicamente, foi inserida uma secção específica que concentra o regime aplicável a estas 

entidades (cf. Secção II do Capítulo II do Título II) de forma a facilitar a apreensão do diploma.  

Em termos gráficos o universo das sociedades gestoras pode ser representado da seguinte forma: 

 
8 A proposta prevê os seguintes elementos instrutórios: 

a) Identificação da sociedade gestora e dos tipos de OIA a gerir, em particular sobre as estratégias de investimento, a sua política no que diz respeito ao 
endividamento do OIA e à utilização do efeito de alavancagem; 

b) Programa de atividades; 
c) Informação sobre a identidade e adequação dos membros do órgão de administração; 
d) Elementos que permitam comprovar o preenchimento dos demais requisitos previstos n.º 1 do artigo 32.º; 
e) Descrição da estrutura organizacional; e 
f) Identificação dos titulares de participações qualificadas. 
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D. ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO 

Em benefício de uma maior simplificação do regime, mas também da sua competitividade, flexibiliza-se 

o universo de OIC existentes, mantendo-se os tipos de Organismos de investimento coletivo em valores 

mobiliários (OICVM), uma vez que são criados por legislação da União Europeia, e de Organismos de 

investimento alternativo (OIA). É neste último tipo que se verificam as alterações mais significativas. 

Atualmente, o universo de OIA previstos no RGOIC e no RJCRESIE distingue os seguintes subtipos de 

OICs: 

i) Organismos de investimento alternativo em valores mobiliários (OIAVM); 

ii) Organismos de investimento imobiliário9 (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)10; e  

vi) Fundos de empreendedorismo social (FES). 

 
9 Dentro destes são ainda autonomizados os Organismos especiais de investimento imobiliário 
10 Dentro destes são ainda autonomizados os Organismos de investimento alternativo especializado de créditos. 
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Dos sub tipos existentes propõe-se manter 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, eliminando-se os demais tipos legais que passam a reconduzir-se à figura dos OIA. 

Esta alteração permite que o OIA a constituir não se reconduza necessariamente a sub tipos legais pré-

existentes, alargando, desta forma, o âmbito das políticas de investimentos permitidas. O RGA prevê, 

assim, uma tipologia aberta de OIAs. Será, contudo, possível, concretizar por via regulamentar traços 

de regime que se justifiquem em função das concretas políticas de investimento, designadamente em 

termos de denominações em função de ativos “dominantes” ou “maioritários”. 

Quanto aos OIA imobiliários, além de se propor a eliminação dos organismos especiais de investimento 

imobiliário, permite-se que os primeiros passem a poder investir em prédios rústicos e mistos, atualmente 

reservados aos organismos especiais.  

Em termos gráficos o universo dos OIC pode ser representado da seguinte forma: 

 

E. ATIVIDADES PERMITIDAS 

Em matéria de atividades permitidas a opção reflete uma abordagem proporcional e de fomento da 

competitividade do mercado nacional atribuindo às sociedades gestoras, em particular às sociedades 

de capital de risco de pequena e de grande dimensão e às sociedades gestoras de organismos de 
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investimento coletivo de pequena dimensão, um leque abrangente de oportunidades para operarem e 

desenvolverem o respetivo negócio. 

Relativamente às atividades permitidas às sociedades gestoras (cf. artigos 6.º, 27.º e 31.º do RGA), 

propõe-se o seguinte regime: 

i) As SGOIC podem gerir todo o tipo de OIC não podendo, no entanto, gerir exclusivamente OIA de 

capital de risco. Este traço de regime permite distinguir, a par de outras diferenças, as SGOIC das 

SCR. Adicionalmente: 

▪ As SGOIC de grande dimensão podem ainda desenvolver todas as atividades adicionais que 

atualmente se encontram habilitadas a desenvolver11; 

▪ As SGOIC de pequena dimensão podem adicionalmente, deter carteira própria, e, 

relativamente aos OIA imobiliários, desenvolver as seguintes atividades: 

✓ Consultoria em investimento imobiliário, incluindo a realização de estudos e análises 

relativos ao mercado imobiliário; 

✓ Administração de imóveis ou de carteiras de imóveis, gestão de instalações e 

supervisão do desenvolvimento dos projetos objeto de promoção imobiliária. 

Estas atividades não estão sujeitas a autorização da CMVM. 

ii) As SCR apenas podem gerir OIA, com exceção dos OIA imobiliários, desde que pelo menos um 

dos organismos geridos seja qualificado como OIA de capital de risco. Esta restrição identifica 

mais um traço distintivo entre o regime aplicável às SGOIC e às SCR. Adicionalmente: 

▪ As SCR de grande dimensão podem ainda desenvolver os serviços e atividades de 

investimento que as SGOIC se encontram habilitadas a desenvolver; e 

 
11 As SGOIC podem desenvolver as seguintes atividades:  

a)  Atividade adicional de gestão discricionária e individualizada de carteiras por conta de outrem; 
b) Consultoria para investimento; 
c) Registo e depósito de unidades de participação de organismos de investimento coletivo; 
d) Receção e transmissão de ordens relativas a instrumentos financeiros, se autorizada como entidade gestora de OIA; 
e) Consultoria relativamente a depósitos estruturados, se autorizada como entidades gestora de OIA. 
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▪ As SCR de pequena dimensão podem adicionalmente deter carteira própria. Esta atividade 

não está sujeita a autorização da CMVM. 

Além da criação das SGOIC de pequena dimensão já referidas anteriormente, as diferenças mais 

significativas referem-se à ampliação do objeto das SCR de grande dimensão, por referência às SGFCR, 

que passam a poder gerir um leque mais amplo de OIC e a exercer atividades e serviços de investimento 

nos termos acima descritos, assim como à ampliação do objeto das SCR de pequena dimensão que, 

por referência às atuais SCR, passam a poder gerir todo o tipo de OIA com exceção dos OIA imobiliários. 

Por último, salienta-se que as SGOIC de pequena dimensão podem gerir OICVM desde que sejam 

autorizadas para o efeito, sendo que as sociedades gestoras de pequena dimensão podem requerer a 

autorização para início de atividade enquanto sociedade gestora de grande dimensão, nos termos 

previstos no Regulamento de Execução UE n.º 447/2013 da Comissão, de 15 de maio. Adicionalmente, 

por forma a conferir flexibilidade e competitividade ao mercado nacional e aos seus operadores, não foi 

estabelecida qualquer limitação de, uma vez obtida a autorização para iniciar atividade como sociedade 

gestora de grande dimensão, a sociedade gestora retornar à sua qualidade de sociedade gestora de 

pequena dimensão, observados que estejam os requisitos legais aplicáveis. 

Em termos gráficos o universo de atividades permitidas pode ser representado da seguinte forma: 
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F. SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS  

A opção regulatória de privilegiar a supervisão ex-post sobre a supervisão ex-ante resultou em 

alterações significativas, especialmente em sede de competitividade de mercado, o qual vê 

significativamente reforçada a tempestividade da sua atuação, desde logo na concretização de 

operações, transações e, bem assim, na constituição de entidades ou OIC, bem como por via do reforço 

da proporcionalidade da supervisão. 

Em matéria de procedimentos, as alterações propostas estão em linha com a simplificação pretendida, 

traduzindo-se, designadamente e em alguns casos na: 

i) Redução dos prazos de decisão;  

ii) Substituição de procedimentos de autorização por comunicações;  

iii) Eliminação de procedimentos; e 

iv) Redução de elementos instrutórios. 

Destacam-se na tabela infra as principais medidas de simplificação: 

Procedimento RGOIC RGA Medida de simplificação 

Início de atividade de sociedade gestora de 
OICVM e de sociedade gestora de grande 
dimensão e SIC autogerida 

 
Autorização 
- 6 meses OICVM 
- 3 meses+3 meses OIA 

 

Autorização 
- 3 meses+1 mês 

Redução do 
prazo de decisão 

 
Início de atividade gestora de pequena 
dimensão e SIC autogerida 

 

- 6 meses OICVM 
- 3 meses+3 meses OIA 

 

Autorização simplificada 
- 30 dias  

Redução do 
prazo de decisão 

Constituição de OICVM heterogerido e de OIA 
de subscrição pública 

 
Autorização 
- 20 dias 

 

Autorização 
- 15 dias 

Redução do 
prazo de decisão 

 
Constituição de OIA subscrição particular 
heterogerido 

Autorização Comunicação prévia Simplificação de procedimento 

Constituição de compartimento patrimonial 
com Depositário e Auditor coincidentes  

Autorização 
- 20 dias 

 
Comunicação com 
possibilidade de oposição   
- 10 dias 

 

Redução do 
prazo de decisão e 

simplificação de procedimento 

Ampliação do âmbito da autorização de 
sociedade gestora  

 
Autorização 
- 90 dias 
 

Autorização 
- 30 dias 

Redução do 
prazo de decisão 

Alterações substanciais às condições de 
autorização da sociedade gestora de OICVM e 
de sociedade gestora de grande dimensão  

 
Comunicação com 
possibilidade de oposição 
- 30 dias  

Comunicação com 
possibilidade de oposição 
- 15 dias 

Redução do 
prazo de decisão 
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Alterações substanciais às condições de 
autorização da sociedade gestora de pequena 
dimensão 

 
Comunicação com 
possibilidade de oposição   
  

 

 
Comunicação subsequente  
 

Simplificação de procedimento 

Fusão de sociedade gestora  

 
Autorização 
- 90 dias 
 

Autorização 
- 60 dias 

Redução do 
prazo de decisão 

 
Fusão de sociedade gestora de pequena 
dimensão 
 

Autorização 
- 90 dias 

Autorização 
- 30 dias 

Redução do 
prazo de decisão 

Prorrogação do prazo liquidação   Autorização 
- 20 dias 

Autorização 
- 15 dias 

 
Redução do 

prazo de decisão 
 

 
Avaliação da aquisição/alienação de PQs em 
sociedade gestora de OICVM 
 

Autorização 
- 60 dias 

Autorização 
- 30 dias 

 
Redução do 

prazo de decisão 
 

Alterações não substanciais à autorização 
OIC   

Mera comunicação 
 
Comunicação com 
possibilidade de oposição   

 

 
Comunicação subsequente  

 
Simplificação de procedimento 

Substituição da sociedade gestora   
Autorização  
para todos os OIC 

 
Comunicação subsequente 
para OIA fechados 

 

Simplificação de procedimento 

Substituição depositário  
Autorização  
para todos os OIC 

 
Comunicação subsequente 
para OIA 

 

Simplificação de procedimento 

 

Por outro lado, identificam-se, na tabela infra, os principais procedimentos cuja eliminação é proposta: 

Procedimento RGOIC RGA 

Pagamento em espécie1  Autorização 
Não incluído  

Apenas se exige que esta hipótese esteja prevista nos 
documentos constitutivos 

Prolongamento do período para regularizar o vlgf 
 
Autorização 
 

Não incluído 
Prevê-se apenas um vlgf mínimo positivo   

Prorrogação do prazo de liquidação 
Autorização 

 
Acolhido só para o caso em que o liquidatário não seja a 
sociedade gestora 

 
Constituição pela mesma sociedade gestora de OIC com idêntica 
política de investimentos a outro OIC no prazo de 180 dias após a 
sua liquidação  
 

Autorização Não incluído 

Reversão da Liquidação 
 
Autorização  

Não incluído 

Aumento e redução de capital de OIA fechado2   

 
Comunicação 

com 
possibilidade de 
oposição   
 

Não incluído 

 Autorização Não incluído 
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Sujeição dos OIA subscrição pública ao regime dos OIA de 
subscrição particular 
  
 
Acordos parassociais relativos aos direitos de voto celebrados 
entre acionista da SGOIC 
 

Comunicação 
prévia 

Não incluído 

 
Constituição como garantes ou contrapartes do OIC de capital 
garantido entidades relacionadas com a gestora desde que haja 
demonstração perante a CMVM que a gestão do OIC é conduzida de 
modo autónomo em relação à eventual necessidade de 
acionamento das garantias 
 

Reconhecimento Não incluído 

   

Dispensa temporário do cumprimento de deveres do RGOIC3 Autorização Não incluído 

Manutenção em carteira, excecionalmente e desde que não 
resultem prejuízos para o mercado ou para os participantes, de 
ativos em incumprimento de limites4 por um período adicional de 
um ano 

Autorização  Não incluído 

1 Na subscrição, no resgate e no reembolso das unidades de participação ou no produto da liquidação 
2 Salvo no que respeita a OIA dirigidos exclusivamente a investidores profissionais ou de subscrição particular.  
3 Quanto ao(s): (i) Regime de composição das carteiras, seus limites, técnicas e instrumentos de gestão dos OIA; (ii) Termos e condições de financiamento 
dos OIA; (iii) Realização de operações com OIA e entidades relacionadas; (iv) Vicissitudes a que estão sujeitos os OIA, em particular no que respeita à 
fusão, cisão, transformação, liquidação e partilha 
4 Limite: Proibição de investir 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 base no valor de aquisição 

 

Por último, no que respeita aos elementos instrutórios, destaca-se, no caso de sociedades gestoras de 

grande dimensão (cf. artigo 21.º e Anexo I, secção 1 do RGA), a eliminação das políticas e 

procedimentos que não decorram dos diplomas europeus aplicáveis12, assim como o envio dos meios 

humanos, materiais e técnicos, cuja análise e supervisão se fará em momento subsequente à 

autorização, em linha com um princípio de supervisão ex-post. 

Relativamente às sociedades gestoras de pequena dimensão remete-se para a parte C.i) do presente 

documento. 

G. COMERCIALIZAÇÃO 

i) Transposição da Diretiva da comercialização transfronteiriça  

O RGA transpõe para o ordenamento jurídico interno a Diretiva (UE) 2019/1160 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 20 de junho de 2019, que altera as Diretivas 2009/65/CE e 2011/61/UE no que diz 

respeito à distribuição transfronteiriça de OIC (cf. artigos 148.º seg. do RGA). Neste âmbito, destacam-

se as seguintes alterações: 

 
12 Como sucede com as políticas e práticas de remuneração e em matéria de subcontratação. 
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a. Modificações no regime de passaporte, nomeadamente quanto às alterações da informação 

apresentada pela sociedade gestora para o exercício de atividade noutro Estado-membro ao 

abrigo da liberdade de prestação de serviços ou do estabelecimento de sucursal; 

b. Revogação das regras relativas ao regime das comunicações promocionais da Diretiva UCITS, 

passando este regime a constar do Regulamento (UE) 2019/1156, de 20 de junho de 2019; 

c. Previsão do regime das infraestruturas a disponibilizar aos investidores no âmbito da 

comercialização transfronteiriça de OIC, não sendo exigida presença física; 

d. Aditamento de informações ao conteúdo da carta de notificação para efeitos de comercialização 

transfronteiriça de OIC13; 

e. Ajustamento do regime aplicável às alterações aos elementos comunicados no âmbito da 

notificação para a comercialização transfronteiriça14; 

f. Previsão de um procedimento harmonizado de cessação da comercialização transfronteiriça; e 

g. Introdução do regime da pré-comercialização transfronteiriça de OIA a investidores profissionais. 

ii) Conceito de comercialização e agentes vinculados 

Em matéria de comercialização, propõe-se ainda o alinhamento deste conceito com o da Diretiva AIFMD 

(cf. artigo 144.º do RGA). Adicionalmente, prevê-se 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. Quanto ao respetivo regime, esclarece-se que aos agentes vinculados de 

sociedade gestora se aplica o disposto no Código dos Valores Mobiliários para os agentes vinculados 

de empresas de investimento, com as devidas adaptações. 

 
13 Em particular (i) informação necessária para a faturação ou comunicação de quaisquer taxas ou encargos regulamentares aplicáveis pelas autoridades 
competentes do Estado-membro de acolhimento (nomeadamente o endereço) e (ii) informação sobre as infraestruturas a disponibilizar aos investidores no 
âmbito da comercialização transfronteiriça de OIC. 
14 Designadamente dos prazos relativos ao procedimento de notificação das alterações às informações transmitidas na carta de notificação e à articulação 
entre as autoridades competentes dos Estados-membros envolvidos nessa atividade. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1156&qid=1632153440402&from=PT
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H. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE 

i) Liquidação judicial de OIC 

Prevê-se  atribuir competência à CMVM para promover a liquidação judicial dos OIC em casos de 

revogação da autorização ou de impossibilidade de substituição da respetiva sociedade gestora, nos 

casos em que a mesma fique impossibilitada de continuar a exercer as suas funções. 

Propõe-se, igualmente, clarificar o papel do depositário não só em momento anterior à declaração de 

insolvência (como entidade com competência para a requerer), mas sobretudo durante a fase da 

liquidação, tendo-se também clarificado a aplicação de algumas normas gerais do Código da Insolvência 

e da Recuperação de Empresas à liquidação destes patrimónios autónomos. 

ii) Liquidação extrajudicial de sociedades gestoras 

Em matéria de liquidação extrajudicial de sociedades gestoras, prevê-se permitir que a CMVM, caso os 

liquidatários não deem cumprimento ao dever de substituir a sociedade gestora, possa promover a sua 

substituição.  

iii) Liquidação judicial de sociedades gestoras 

Neste âmbito propõe-se atribuir competência à CMVM para promover a liquidação judicial das 

sociedades gestoras em caso de falta de cumprimento do dever de cessar imediatamente o exercício 

das atividades cuja autorização foi renunciada ou revogada ou de promover as alterações ao respetivo 

objeto social e, caso aplicável, à firma.  

Para evitar que, na pendência do processo de liquidação, os OIC se mantenham sob gestão da 

sociedade em liquidação, propõe-se prever a obrigação de o administrador da insolvência diligenciar 

prontamente pela substituição da sociedade gestora. Caso a mesma não seja concluída nos prazos 

determinados, é proposto que a CMVM possa determinar a substituição da sociedade gestora para cada 

um dos OIC sob gestão ou, caso a mesma não se revele possível em tempo adequado, declarar a 

impossibilidade dessa substituição e ordenar a liquidação dos mesmos. 
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I. CAPITAL DE RISCO 

O RGA uniformiza o tratamento de diversas matérias através da previsão de um regime comum, 

prevendo as particularidades consideradas relevantes atendendo ao segmento de atividade em causa. 

A este propósito, destaca-se a previsão das seguintes especificidades no âmbito do capital de risco: 

a. Previsão, nos documentos constitutivos, de um período máximo de 12 anos de detenção do 

investimento em capital de risco, de forma a refletir o caráter temporário do investimento (cf. artigo 

224.º do RGA); 

b. Eliminação do mínimo de subscrição de fundo de capital de risco por investidor de € 50.000, 

permitindo-se, consequentemente, a oferta destes fundos a um leque mais amplo de investidores 

não profissionais, que poderão beneficiar de um incremento de opções de investimento; 

c. Eliminação do limite máximo de 50% para investimento em valores mobiliários admitidos à 

negociação em mercado regulamentado por OIA de capital de risco, de forma a permitir o recurso 

a fontes de financiamento alternativo para as participadas ou de estratégias de saída / 

desinvestimento alternativas, bem como, uma maior dinamização do mercado de capitais 

nacional; e 

d. Inclusão de um limite mínimo de 20% em ações de cada uma das entidades cotadas em que o 

OIA investe, para assegurar uma possível influência relevante na gestão das participadas (cf. 

artigo 227.º do RGA). 

J. SUSTENTABILIDADE: TRANSPOSIÇÃO DA DIRETIVA RELATIVA AOS RISCOS E FATORES DE SUSTENTABILIDADE 

O RGA adota uma visão ampla e atual da regulação do financiamento sustentável, permitindo que cada 

sociedade gestora determine as suas estratégias de ESG e a definição do nível que pretende assumir 

quanto ao compromisso, prevendo expressamente que na sua atuação, em cumprimento do seu dever 

fiduciário, o gestor pondere e gira os riscos de sustentabilidade com impacto nos investimentos 

realizados ou em que estes produzam impactos potenciais ou efetivos. 

Adicionalmente, aproveita-se a oportunidade para transpor a Diretiva Delegada (UE) 2021/1270 da 

Comissão, de 21 de abril, que altera a Diretiva 2010/43/UE no que respeita aos riscos de 
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sustentabilidade e aos fatores de sustentabilidade a ter em conta por parte dos organismos de 

investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM), mitigando-se, na extensão possível, a 

instabilidade inerente a revisões sucessivas do regime. Em resultado da transposição prevê-se que as 

sociedades gestoras, no âmbito da gestão de OICVM: 

a. Incluam os riscos que decorram da integração dos riscos de sustentabilidade nos seus processos, 

políticas e procedimentos, para efeitos de identificação de conflitos de interesses; 

b. Considerem os riscos de sustentabilidade nos: 

i) Procedimentos internos de tomada decisão; 

ii) Sistema de relato interno e de transmissão interna e externa de informação; 

iii) Mecanismos de controlo interno; 

iv) Registos da sua atividade e organização interna; 

v) Nos procedimentos para avaliar a exposição do OICVM aos riscos de sustentabilidade, e 

vi) No cumprimento o seu dever de diligência 

c. Mantenham os recursos e a capacidade técnica necessários para a efetiva integração dos riscos 

de sustentabilidade; e 

d. Integrem os riscos de sustentabilidade no desempenho das funções da sua administração 

executiva. 

No caso dos gestores de OIA esta disciplina será regulada pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 

2021/1255 da Comissão de 21 de abril de 2021 que altera o Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013 

no que respeita aos riscos e fatores de sustentabilidade a ter em conta pelos gestores de fundos de 

investimento alternativos.  

Por último, destaca-se a entrada em vigor das obrigações decorrentes da transposição da Diretiva 

Delegada apenas em 1 de agosto de 2022, em linha com o disposto na Diretiva.  

K. OUTROS ASPETOS 

i) Eliminação do valor líquido global do fundo (VLGF) 
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Não correspondendo a qualquer requisito legal europeu, elimina-se a necessidade de cumprimento de 

um VLGF mínimo específico para OIC15, ficando apenas consignada a exigência expressa de VLGF 

positivo. A este propósito importa notar que o RJCRESIE não prevê qualquer exigência a este nível, 

sendo a previsão de um VLGF positivo considerada adequada e suficiente para garantir o são 

funcionamento da atividade dos OIC. 

. 

ii) Sistema de registo de unidades de participação 

De acordo com o regime atualmente vigente, o sistema de registo de unidades de participação pode 

variar, prevendo o RGOIC, em aditamento aos sistemas previstos no Código dos Valores 

Mobiliários, o seu registo centralizado sob gestão do depositário. No sentido de conferir maior 

flexibilidade ao regime, propõe-se que o sistema centralizado sob gestão do depositário passe 

a poder estar sob a gestão de qualquer intermediário financeiro (cf. artigo 18.º do RGA).   

iii) Comunicação individualizada aos participantes  

O RGA, além da maior flexibilização introduzida, foi orientado por princípios de adequação e 

proporcionalidade, pelo que as opções tomadas visam assegurar um nível apropriado de proteção dos 

investidores. A abordagem seguida, ao invés de restringir oportunidades e de impor deveres de 

informação excessivos, muitas vezes contraproducentes por serem suscetíveis de constituir informação 

em excesso, da perspetiva do investidor, e injustificadamente onerosos, da perspetiva do gestor, garante 

que aos investidores, sobretudo aos não profissionais, é disponibilizada informação de qualidade, 

necessária e adequada a cada momento, de forma a permitir decisões de investimento esclarecidas e o 

exercício atempado dos respetivos direitos.   

Assim, atendendo, por um lado, aos ónus e encargos inerentes à comunicação individualizada aos 

participantes das alterações subsequentes à autorização de OIC a efetuar pela sociedade gestora e, por 

outro, à necessária proteção a conferir-lhes no que respeita à informação relativa a alterações cujo 

 
15  De acordo com o artigo 16.º do RGOIC, o valor líquido global dos organismos de investimento coletivo deve ser de, pelo menos: 
a) € 5.000.000, no caso dos OII, a partir dos primeiros 12 meses de atividade; 
b) € 1.250.000, no caso dos OICVM, dos OIAVM e dos OIAnF, a partir dos primeiros seis meses de atividade; 
c) € 1, no caso dos OIA de subscrição particular ou dirigidos exclusivamente a investidores profissionais, a partir do primeiro mês de atividade. 
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conhecimento se revela imprescindível na reponderação dos seus investimentos, propõe-se que a 

comunicação individualizada aos participantes em matéria de alterações subsequentes se circunscreva 

às situações em que a própria lei lhes confere o direito de saída (cf. artigo 26.º do RGA), em particular 

nas situações de:  

a. Modificação significativa da política de investimento, da política de distribuição de rendimentos, 

da política de endividamento ou do prazo de cálculo ou divulgação do valor das unidades de 

participação; e 

b. Aumento global das comissões de gestão e de depósito suportadas pelo organismo de 

investimento coletivo. 

iv) Custos e encargos  

Em matéria de 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 (cf. 

artigo 68.º do RGA). Este movimento, embora confira um maior grau de discricionariedade, implica, 

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.  

v) Relatórios e contas 

Relativamente ao relatório e contas, propõe-se o alinhamento do regime aplicável ao previsto na Diretiva 

AIFMD (cf. artigo 99.º do RGA), assegurando-se, por um lado, a inexistência de requisitos adicionais 

nacionais e, por outro, que o mesmo contém a informação adequada e necessária para efeitos de 

transparência e supervisão da atividade do gestor quanto a cada um dos OIA geridos, mediante a:  

a. Eliminação da obrigatoriedade de elaboração de relatórios e contas semestrais para os todos 

os OIA, uma vez que esta exigência não se encontra prevista na Diretiva AIFMD (atualmente 

esta exigência apenas não se aplica a OIA de subscrição particular ou dirigidos exclusivamente 

a investidores profissionais); 
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b. Eliminação do ano civil enquanto período de referência do relatório e contas por não 

corresponder a exigência da legislação europeia; e 

c. Simplificação do conteúdo, restringindo-o apenas às exigências europeias. 

vi) Emissão de obrigações 

Destaca-se como novidade a previsão da possibilidade de emissão de obrigações clássicas (não 

convertíveis nem permutáveis) por OIA (cf. artigo 208.º do RGA). Esta opção está em linha com o direito 

europeu que não prevê qualquer proibição neste âmbito e representa um ganho do ponto de vista do 

fomento do mercado de capitais através da diversificação das fontes de financiamento alternativo. 

O regime nesta matéria adapta as disposições constantes do Código das Sociedades Comerciais, sem 

entorses significativos em relação à disciplina comum das emissões obrigacionistas, tendo-se remetido 

para a aplicação do Código das Sociedades Comerciais e previsto as especificidades relevantes, em 

particular em matéria de endividamento, que deverá cumprir os limites aplicáveis a cada OIA. 

vii) OIA de créditos 

A gestão dos OIA de créditos é uma atividade atualmente reservada às sociedades que se encontram 

sujeitas aos requisitos previstos na Diretiva AIFMD. Tendo sido autonomizada a figura das sociedades 

gestoras de pequena dimensão, entendeu-se dever alargar a estas entidades, que beneficiam de um 

regime menos exigente, a possibilidade de gerirem OIA de créditos. Por outro lado, prevê-se 

expressamente a participação dos OIA de créditos na Central de Responsabilidade de Crédito de forma 

a mitigar a exposição aos riscos a que se encontram sujeitos (cf. artigo 231.º do RGA). 

viii) Neutralidade do regime remuneratório em razão do género 

A relevância pública e social da neutralidade do regime remuneratório é incontornável. A sua ligação a 

imperativos constitucionais, assim como o reconhecimento da relevância do tema, impõe, na perspetiva 

da CMVM, que o mesmo seja objeto de tratamento regulatório autónomo no sentido de refletir a sua 

importância. Pese embora não constem, à data, das Diretivas setoriais relevantes, as regras europeias 

sobre neutralidade da remuneração em função do género têm-se multiplicado em tempos recentes, 

sobretudo em resultado do reconhecimento da sua centralidade no âmbito ESG. 
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Neste contexto, e em linha como o referido, o artigo 123.º/1/c) do RGA, determina que as políticas de 

remuneração devem ser neutras do ponto de vista do género.  

L. REGIME SANCIONATÓRIO 

Propõe-se a inclusão da proposta de regime sancionatório no Código dos Valores Mobiliários. 

III. PROCESSO DE CONSULTA 

A CMVM submete o projeto de diploma a escrutínio público para que todos os agentes do mercado 

possam sobre ele pronunciar-se, dirigindo comentários, sugestões e contributos em relação às soluções 

apresentadas.  

As respostas ao presente documento de consulta devem ser submetidas à CMVM até ao dia 28 de 

fevereiro de 2022. 

Os contributos devem ser remetidos, preferencialmente, para o endereço de correio eletrónico  

consultapublicarga@cmvm.pt em formato PDF editável. As respostas à consulta pública podem 

igualmente ser expedidas por correspondência postal, para a morada da CMVM (Rua Laura Alves, 4, 

1050-138 Lisboa) ou por fax n.º 21 353 70 77. 

Por razões de transparência, a CMVM propõe-se publicar os contributos recebidos ao abrigo desta 

consulta. Caso o respondente se oponha à referida publicação, deve comunicá-lo expressamente no 

respetivo contributo.  

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional sobre a presente consulta pode ser elucidada por Tiago 

dos Santos Matias e Maria Ana Nogueira do Departamento Internacional e de Política Regulatória da 

CMVM. 


