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I. PROCESSO DA CONSULTA 

A Consulta Pública da CMVM n.º 4/2020, respeitante ao projeto de Regulamento da CMVM relativo ao envio de 

informação à CMVM sobre preçários para investidores não profissionais, comercialização e encargos dos 

organismos de investimento coletivo, 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) Associação Portuguesa de Bancos (APB);   

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

(iii) Euronext Lisbon – Soc. Gestora de Mercados Regulamentados, SA e Interbolsa – Soc. Gestora de 

Sistemas de Liquidação e Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, SA (Grupo Euronext Lisbon). 

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

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. 
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II. RELATÓRIO DA CONSULTA 

A. 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) Reporte de informação sobre sucursais no estrangeiro de entidades portuguesas 

Em resposta à consulta pública, foi sugerido que o reporte de informação sobre sucursais noutros Estados-

Membros de entidades portuguesas fosse realizado num único ficheiro, mediante a inclusão de rubrica 

identificadora para o efeito.  

A este respeito cumpre referir que o âmbito de aplicação subjetivo, previsto no artigo 1.º do Regulamento, fica 

limitado a entidades constituídas ou estabelecidas em Portugal, pelo que os deveres previstos no Regulamento 

não abrangem as sucursais no estrangeiro de entidades portuguesas.  

(iii) Dever de envio de informação à CMVM sobre preçários e encargos de organismos de 

investimento coletivo  

Quanto a esta matéria foi assinalado que em caso de ausência de informação a reportar no período de referência 

deveria ser implementada uma checkbox específica indicando que o reporte da entidade para o período de 

referência é nulo.  

Ao invés do que sucede noutros procedimentos regulamentares contemporâneos à presente consulta pública, 

esta possibilidade não se aplica ao envio de informação à CMVM sobre preçários, dado que estes terão sempre 

de ser reportados à CMVM, ainda que a informação seja idêntica à anteriormente reportada. A este propósito, a 

experiência tem revelado a existência de falhas ao nível do reporte de informação por parte das entidades (não 

sendo reportadas todas as alterações realizadas aos preçários), o que compromete a atualidade da informação 

enviada à CMVM e, subsequentemente, carregada no simulador de custos.  

Em face do exposto, não se acolhe a sugestão efetuada.  
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B. Comentários específicos 

(i) Dever de envio do preçário por SGOIC (cf. artigos 1.º e 2.º do Regulamento) 

Foi sugerida a clarificação do âmbito de aplicação no que se refere ao dever de envio do preçário para 

investidores não profissionais, relativamente às atividades de receção, transmissão e execução de ordens por 

conta de outrem e registo e depósito de instrumentos financeiros por sociedades gestoras de organismos de 

investimento coletivo (SGOIC). A este respeito cumpre esclarecer que as SGOIC terão que dar cumprimento ao 

disposto na alínea a) do n.°1 do artigo 2.°, que impõe o envio do "preçário para investidores não profissionais, 

relativamente às atividades de receção e transmissão de ordens por conta de outrem de execução de ordens por 

conta de outrem e de registo e depósito de instrumentos financeiros", sempre que estejam autorizadas pela 

CMVM para o exercício de uma das atividades em causa. 

Considera-se, assim, que da articulação dos artigos 1.º e 2.º do Regulamento resulta clara a extensão do referido 

dever para as SGOIC. Não obstante, foi ajustado o n.º 1 do artigo 2.º, estabelecendo-se que as entidades enviam 

à CMVM, nos termos previstos nos Anexos I e II ao presente Regulamento, consoante exerçam as atividades 

cuja informação é objeto de reporte. 

(ii) Taxa de Encargos Correntes (cf. artigo 2.º do Regulamento)  

Relativamente à informação a reportar foram solicitados esclarecimentos quanto à possibilidade de a CMVM vir 

a criar regulamentação especifica onde se preveja o reporte da taxa de encargos correntes (TEC) quando 

estejam em causa OIC fechados. 

A CMVM não prevê que a TEC venha a ser de reporte obrigatório nos OIC fechados, uma vez que esta 

informação tem por objetivo fornecer dados para o simulador que apenas disponibiliza informação relativamente 

aos OIC abertos. 

Foram ainda suscitadas dúvidas sobre a possibilidade de as entidades ao reportarem à CMVM eventuais 

alterações, poderem realizar este reporte apenas mediante o envio dos campos correspondentes à informação 

alterada ou se terão obrigatoriamente que preencher todos os campos previstos nos anexos ao Regulamento, 

inclusivamente aqueles cuja informação permaneça inalterada face ao último reporte e, nesse caso, se os 

campos que permanecem inalterados poderão ser preenchidos a zeros. Em resposta a este contributo cumpre 

esclarecer que o pretendido é o reporte integral da informação de forma a assegurar que esta é completa e 

atualizada de acordo com o que se encontrar em vigor à data.  

Esclarece-se, ainda, que o reporte da informação prevista nas alíneas b) (i.e. TEC) e c) (i.e., comissões de 

subscrição e resgate) do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento, deverá ser igualmente realizado aquando do início 

de atividade do OIC gerido. A intenção é a de solicitar uma TEC estimada logo no início da atividade do OIC para 

que seja possível a um investidor efetuar simulações para OIC com início de atividade recente.  

(iii) Prazo de envio (cf. artigo 3.º n.º s 1 e 2 do Regulamento) 

A propósito do prazo de envio da informação acerca do preçário foram salientados os seguintes aspetos: 
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• O novo prazo de reporte da TEC implica uma diminuição, em cerca de 10 dias úteis, para a realização do 

reporte, em comparação com o anteriormente exigido ao abrigo das instruções da CMVM; 

• Caso não haja alterações face ao primeiro reporte, dispensa de reporte posterior com conteúdo idêntico; 

• Quando haja alterações às entidades supervisionadas obrigatoriedade de reporte da informação, mesmo 

aqueles que permaneçam inalterados. 

Relativamente ao primeiro comentário, foi acolhida a sugestão tendo sido ajustada a redação do n.º 1 do artigo 

3.º nos seguintes termos: “As entidades referidas no artigo 1.º enviam à CMVM a informação prevista no artigo 

anterior no momento do respetivo início de atividade ou do início de atividade dos OIC por si geridos, sempre 

que se verifiquem alterações e, regularmente, até ao 10º dia útil após o dia 30 de abril de cada ano”.  

Quanto ao segundo comentário, opta-se por manter a solução proposta no sentido de a informação ser enviada 

à CMVM momento do respetivo início de atividade ou do início de atividade dos OIC por si geridos, sempre que 

se verifiquem alterações. 

Foi ainda sugerida a alteração da redação do n.°2 do artigo 3.° do Regulamento com vista ao alinhamento com 

a Instrução da CMVM n.º 6/2016, que estabelece o reporte sempre que seja promovida a alteração da TEC, nos 

termos da legislação aplicável. Esta sugestão não é acolhida nos termos em que foi sugerida tendo sido, no 

entanto, incluído um ajustamento no n.º 2 do artigo 3.º no sentido de prever a obrigação de reporte até à data de 

entrada em vigor das alterações apenas em relação à informação prevista nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 

2.º.  

(iv) Data de entrada em vigor (cf. artigo 5.º do Regulamento) 

Em reposta à consulta foi referido que apesar de constar do projeto de Regulamento uma disposição na qual se 

determina a data de entrada em vigor, não era possível perspetivar a referida data, referindo ainda a este 

propósito 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 

de, pelo menos, seis meses, 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. 

(v) Opção de reporte com conteúdo (cf. Anexo I do Regulamento) 

Foi assinalado por um dos participantes na consulta pública que não se encontra disponível a opção de, perante 

a inexistência de informação a reportar ser indicado nulo nos elementos “conteúdo reporte do cabeçalho e no 

elemento identificador de reporte nulo do corpo do ficheiro”. Conforme referido anteriormente no ponto A. (iii) do 

presente relatório, em matéria do dever de reporte previsto no presente Regulamento não se encontra prevista 

a possibilidade de reporte nulo.  
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(vi) Tipo de preçário (cf. campo 2 do Anexo I do Regulamento) 

Foi proposta a clarificação do conceito de “preçários promocionais mais favoráveis”, nomeadamente se estes 

abrangem campanhas circunscritas no tempo, ou se se referem a condições mais favoráveis para clientes que 

reúnam determinadas condições, atendendo a que, usualmente, estes preçários se aplicam a uma determinada 

emissão de um valor mobiliário específico. Foram igualmente solicitados esclarecimentos sobre a forma como 

deverá ser feita a identificação do preçário se existir mais do que um preçário promocional em vigor em simultâneo. 

Quanto a esta matéria cumpre esclarecer que os preçários promocionais pretendem abranger campanhas 

circunscritas no tempo (e.g. no âmbito de ofertas públicas de obrigações), aplicáveis a emissões específicas. No 

que se refere aos preçários com condições mais favoráveis para determinados segmentos de clientes, entendemos 

que estes são preçários regulares ainda que sejam aplicáveis apenas a determinados segmentos de clientes. No 

caso de existir mais do que um preçário promocional em vigor em simultâneo, o reporte deve ser concretizado 

numa lógica de “worst case scenario”, i.e., deverá ser reportado o preçário mais oneroso para o cliente. A mesma 

lógica é válida para os preçários regulares quando existam preçários distintos consoante o segmento de clientes 

em causa, devendo assim ser reportado o preçário mais oneroso para o cliente.  

(vii) Identificação do mercado (cf. campo 5 do Anexo I do Regulamento)  

Foi solicitada confirmação sobre se apenas deverão ser reportados os custos associados aos mercados 

assinalados neste campo, ignorando-se os custos de execução referentes a qualquer outro mercado no qual o 

intermediário tenha capacidade de executar ordens ou para os quais tenha disponíveis canais de transmissão.  

Em resposta à questão assinalada, esclarece-se que apenas deverá ser reportada a informação relativa aos 

mercados que se encontram assinalados no campo em causa. 

(viii) Taxa do Preçário (cf. campo 6 do Anexo I do Regulamento)  

A propósito das taxas do preçário foi sugerido que, tal como sucede com as comissões, em que é possível serem 

definidas sob a forma de taxa com um valor mínimo ou máximo, fossem definidos limites máximos e mínimos 

também para as taxas de preçário.  

A este respeito esclarece-se que a redação da norma teve por base a realidade atual relativamente aos preçários 

praticados pelas entidades, que, na generalidade, não aplicam uma taxa mínima sobre operações relacionadas 

com investimento em instrumentos financeiros, mas sim um valor mínimo, sempre que do cálculo da comissão 

resulte um valor inferior, por este motivo não são previstos intervalos para as taxas de preçário, mas apenas para 

montantes.  

(ix) Outros encargos (cf. campo 12 do Anexo I do Regulamento) 

Foi solicitada a clarificação relativamente aos possíveis encargos e comissões que não se encontram previstos 

nos campos precedentes do Anexo I.  
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Em resposta à questão aduzida, assinala-se que neste campo se pretende que sejam incluídos os montantes 

relacionados com outras comissões de valor fixo relacionadas, por exemplo, com despesas de processamento de 

informação, atualmente já praticadas por algumas entidades. 

(x) Categoria de unidades de participação (cf. 1.10 campo 10 do Anexo II do Regulamento) 

No âmbito da consulta foi referido que: “Confirmando-se a alteração da metodologia de construção do código 

relativo à “Categoria de unidade de participação”, conforme previsto, por exemplo, no “Campo 2” do Anexo 16 do 

Anexo A do projecto de Regulamento submetido à Consulta Pública da CMVM n.º 2/2020, passando o mesmo  a 

ser composto por um “C”, seguido de um número de “0001” a “9999”, crê-se necessário rever, em conformidade, 

as instruções associadas ao Campo em epígrafe, devendo as mesmas, salvo melhor opinião, adoptar a seguinte 

redacção:“Campo que identifica a categoria das unidades de participação do OIC, sendo preenchido com “C” 

seguido de um número sequencial, com início em “0001” para a primeira categoria até “nnnn” para a n-ésima 

categoria de unidades de participação. Caso não existam categorias este campo não deverá ser preenchido.” 

Adicionalmente, sugere-se que o “Domínio e Dimensão” associado a este Campo, na Tabela que consta do final 

deste Anexo II, seja ajustado em conformidade, passando a referir “Dimensão máxima de 5 carateres 

alfanuméricos” ou “Cnnnn”.”, tendo para este efeito sido sugerida a seguinte proposta de redação: “Campo que 

identifica a categoria das unidades de participação do OIC, sendo preenchido com “C” seguido de um número 

sequencial, com início em “0001” para a primeira categoria até “nnnn” para a n-ésima categoria de unidades de 

participação. Caso não existam categorias este campo não deverá ser preenchido.”  

A redação a constar do campo relativo às categorias de unidades de participação será revista de forma a aproximar 

o dever de reporte com a terminologia utilizada pelas entidades gestoras nos documentos constitutivos dos OIC e 

de forma a manter coerência com a eventual divulgação de informação nos termos da legislação aplicável. 

(xi) Código de OIC (cf. 1.1 campo 1 do Anexo II do Regulamento) 

Foi assinalado que o domínio e dimensão do Campo 1 constante da tabela apresentada contém referência ao 

preenchimento mediante a utilização de caracteres alfanuméricos ao invés de caracteres numéricos, o que não se 

encontra de acordo com a codificação usada para os OIC. Foi acolhido o comentário e retificado o domínio e 

dimensão do campo em apreço.  

C. Outras alterações 

(i) Comentários adicionais relativos à revisão do simulador de custos da CMVM 

Relativamente ao simulador de custos da CMVM, foi sugerido que a divulgação das comissões relacionadas com 

OIC poderia ser mais detalhada, nomeadamente, aproveitando as tabelas comparativas já existentes e 

complementando-as com outra informação (e.g. “elementos reais e detalhados sobre o nível de comissionamento 

praticado pelos diversos OIC”). No entanto, esta possibilidade não se afigura viável, na medida em que a 

informação disponibilizada pelo simulador de custos é divulgada numa lógica de taxa que representa o encargo 

mais oneroso para o participante. 
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(ii) Código ISIN (cf. campo 13 Anexo I do Regulamento): 

Atenta a possibilidade de reporte de preçários promocionais para uma determinada oferta em concreto, foi 

introduzido um novo campo no Anexo I relativo ao código ISIN da emissão objeto do preçário promocional, sendo 

este um campo que identifica, o International Standard Identification Number (ISIN), atribuído nos termos da norma 

ISO 6166.  

(iii) Tipo de encargo (cf. 1.2 campo 2 Anexo II do Regulamento) 

Foram realizados ajustamentos a este campo de modo a acomodar os mesmos códigos que atualmente são 

utilizados no reporte desta informação ao abrigo da Instrução da CMVM n.º 6/2016, evitando-se a necessidade de 

criar novas codificações para efeitos de reporte à CMVM.  


