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CONSULTA PÚBLICA DA CMVM N.º 8/2019 

 

Projeto de alteração do Regulamento da CMVM n.º 3/2015, de 3 de 

novembro sobre Capital de Risco, Empreendedorismo Social e 

Investimento Alternativo Especializado 

 

 

A. Enquadramento 

 

No âmbito da consulta pública em referência, que se louva por permitir a participação dos 

agentes de mercado na definição do enquadramento do que se espera venha a ser um 

instrumento útil para a dinamização do mercado de capitais e a diversificação das fontes 

de financiamento das empresas, vimos por este meio apresentar o nosso contributo, 

pedindo que o mesmo não seja publicado. 

 

B. Contributo 

 

O Regime Jurídico do Capital de Risco, do Empreendedorismo Social e do Investimento 

Especializado, tal como alterado pelo Decreto-Lei n.º 144/2019 de 23 de Setembro prevê 

que “Os OIAE que invistam em créditos nos termos previstos em regulamento da CMVM 

são organismos de investimento alternativo especializado” (artigo 5.º-B). 

 

Por sua vez no artigo 9.º-B do projecto de regulamento propõe-se a possibilidade de 

concessão de crédito directamente pelo OIAE de créditos, incluindo em associação do 

OIAE num consórcio bancário, e de participações em empréstimos adquiridas pelo OIAE 

de créditos ao originador do crédito ou a terceiros. 

 

Não se especifica, salvo erro de leitura ou interpretação, a forma que os créditos podem 

assumir. 
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Ora, na realidade actual do mercado português verifica-se que, por diversas 

circunstâncias, uma boa parte dos financiamentos às empresas não são estruturados como 

mútuos ou aberturas de crédito como tradicionalmente o eram no passado, mas sim 

através de emissões de obrigações ou outros títulos representativos de dívida subscritos 

pelos Bancos financiadores. 

 

Assim, parece-nos que a possibilidade de os OIAE de créditos, na prática, virem a 

participar em consórcios bancários no financiamento a empresas portuguesas com 

expressividade, dependerá, com muita probabilidade, da possibilidade de os OIAE de 

créditos poderem participar nas operações que assim são estruturadas. 

 

Pelo que acima expomos, a sugestão que deixamos, com consciência de que poderão já o 

ter considerado no âmbito da preparação do projecto e posto de parte por motivos válidos, 

é a de prever claramente, no âmbito do regulamento, que os créditos que constituem o 

património dos OIAE de créditos podem assumir a forma de títulos representativos de 

dívida. A utilidade desta medida implicaria que tais títulos representativos de dívida não 

tivessem requisitos de liquidez, notação de risco, admissão à negociação ou outros, tendo 

em conta que as estruturas que acima referimos não contemplam essas características. 

 

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

 

Filipe Lowndes Marques | Maria Soares do Lago 


