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À  

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 

Rua Laura Alves, n.º 4 

1050-138 Lisboa 

 

9 de janeiro de 2020 

 Exmos(as). Senhores(as), 

 Ref.: Consulta pública do projeto de regulamento que altera o Regulamento da CMVM n.º 
3/2015, de 3 de novembro, relativo ao capital de risco, empreendedorismo social e investimento 
alternativo especializado 

 Gostaríamos de começar por agradecer a oportunidade de submeter os nossos comentários ao 
projeto de Regulamento que altera o Regulamento da CMVM n.º 3/2015, de 3 de novembro, relativo ao 
capital de risco, empreendedorismo social e investimento alternativo especializado, submetida a consulta 
pública em 27 de novembro de 2019 (o “Projeto de Regulamento”).  

  

1. ENQUADRAMENTO 

Com o Decreto-Lei n.º 144/2019, de 23 de setembro (“Decreto-Lei 144/2019”), foi introduzida a figura 
dos organismos de investimento alternativo especializado de créditos (“OIAE de créditos”), alterando-
se em conformidade o Regime Jurídico do Capital de Risco, do Empreendedorismo Social e do 
Investimento Especializado, aprovado pela Lei n.º 18/2015, de 4 de março (“RJCR”). 

A criação dos OIAE de créditos tem como objetivo diversificar as fontes de financiamento das empresas. 
Em particular, a concessão de empréstimos por OIAE de créditos afigura-se de enorme importância para 
as pequenas e médias empresas que procuram alternativas ao financiamento bancário.  

A melhoria do financiamento da economia com a introdução desta figura será alcançada (i) de forma 
direta, através da concessão de crédito às empresas; e (ii) de forma indireta, através da aquisição de 
créditos, incluindo créditos em incumprimento detidos pelos bancos, que ficam libertos para retomar a 
atividade de concessão de crédito.  

Os OIAE de créditos apresentam-se, assim, como uma nova forma de dinamização do mercado de 
capitais, numa tentativa de acompanhar a tendência observada noutros mercados europeus de 
referência que admitem a figura dos loan funds. 

Deste modo, gostaríamos de louvar a iniciativa de introdução, em Portugal, da figura dos loan funds, e, 
em particular, da colocação em consulta pública do Projeto de Regulamento, que visa concretizar o 
regime jurídico aplicável aos OIAE de créditos. 
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Ainda a título de nota preliminar, gostaríamos de salientar a importância da supervisão da CMVM sobre 
a atividade desenvolvida pelos OIAE de créditos. Ao longo do Projeto de Regulamento, são estabelecidos 
diversos deveres e requisitos regulatórios que visam acautelar as especificidades da atividade de 
concessão de crédito e os respetivos riscos (v.g. experiência comprovada, procedimentos de 
monitorização e controlo do risco de crédito). Com efeito, entendemos que a supervisão do cumprimento 
dos referidos deveres e requisitos regulatórios, deverá ser flexível e moldada em função do concreto 
setor de atividade do OIAE de créditos. 

 

2. COMENTÁRIOS AO PROJETO DE REGULAMENTO 

2.1 COMPOSIÇÃO DO PATRIMÓNIO DOS OIAE DE CRÉDITOS 

2.1.1 Empréstimos  

O património dos OIAE de créditos é constituído por créditos decorrentes de (i) empréstimos concedidos 
pelo OIAE de créditos; e (ii) participações em empréstimos adquiridas pelo OIAE de créditos ao originador 
do crédito ou a terceiros.  

Neste contexto, sugerimos a clarificação do conceito de “empréstimos”, de modo a ver esclarecida a 
possibilidade de um OIAE de créditos subscrever valores mobiliários representativos de dívida (v.g. 
obrigações, papel comercial, certificados de dívida de curto prazo1), que sejam emitidos por devedores 
elegíveis; bem como prestar garantias a favor de devedores elegíveis2.  

Relativamente à aquisição de créditos decorrentes de participações em empréstimos, gostaríamos de 
salientar que, no contexto de financiamentos através de sindicatos bancários, é frequente a inclusão de 
cláusulas contratuais que apenas autorizam a cessão dos créditos a outras instituições de crédito. Neste 
sentido, seria importante que os OIAE de créditos fossem, legal ou regulamentarmente, equiparadas a  
instituições de crédito e/ou sociedades financeiras para efeitos das cessões de créditos entre instituições 
de crédito e/ou sociedades financeiras. 

2.1.2 Prazo de maturidade dos empréstimos  

O artigo 9.º-B, n.º 2, do Projeto de Regulamento, estabelece que o prazo de vencimento dos créditos 
detidos pelo OIAE de créditos, não pode exceder a duração do OIAE de créditos. Apesar de 
compreendermos o fundamento subjacente a este requisito, ou seja, evitar situações de desfasamento 
entre a maturidade e liquidez, não vemos razão suficiente para impedir que um OIAE de créditos possa, 
                                                      
1 A título de exemplo, fazemos referência aos certificados de dívida de curto prazo previstos no artigo 11.º-A do Decreto-Lei 
n.º 69/2004, de 25 de março, que regula a disciplina aplicável aos valores mobiliários de natureza monetária designados por 
papel comercial. Efetivamente, estes instrumentos apresentam objetivos comuns à figura dos OIAE de créditos, uma vez que 
foram introduzidos com o intuito de apoiar a capitalização das empresas, a retoma do investimento e o relançamento da 
economia, bem como melhorar as condições de acesso ao financiamento das pequenas e médias empresas. 
2 Caso a intenção do legislador e da CMVM seja a de utilizar um conceito de empréstimo em sentido amplo, incluindo 
nomeadamente a subscrição de valores mobiliários representativos de dívida, enquanto forma de investimento em créditos, 
sugerimos a introdução da expressão “(…) empréstimos, sob qualquer forma ou modalidade, (…)”.  
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por exemplo, adquirir uma carteira de créditos a uma instituição de crédito, alguns dos quais com prazo 
de vencimento superior ao prazo de duração do OIAE de créditos, sendo que, no momento da sua 
dissolução/liquidação, o OIAE de créditos teria assim que vender os créditos ainda detidos em carteira.  

Na verdade, numa transação de compra de uma carteira de NPLs a um banco, um OIAE de créditos 
pode ficar excluído do processo, com prejuízo para todas as partes envolvidas, apenas porque essa 
carteira tem alguns créditos que ultrapassam a duração do OIAE de créditos. Uma solução poderia ser 
limitar esses créditos que excedam a duração do OIAE de créditos, a uma percentagem do total de 
créditos detidos por esse OIAE de créditos. 

2.1.3 Liquidez 

O património dos OIAE de créditos pode ser ainda constituído por liquidez, desde que não ultrapassando 
um limite máximo de 20% dos ativos. Para este efeito, o artigo 9.º-B, n.º 4, do Projeto de Regulamento 
considera como liquidez os seguintes instrumentos: “os depósitos bancários suscetíveis de mobilização 
a todo o momento, certificados de depósito, unidades de participação de organismos de investimento do 
mercado monetário ou do mercado monetário de curto prazo e instrumentos financeiros emitidos ou 
garantidos por um Estado membro com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses”. 

Neste contexto, gostaríamos de ver clarificado se o elenco de instrumentos considerados como liquidez 
é exemplificativo ou taxativo. A título de exemplo, fazemos referência aos certificados de dívida de curto 
prazo previstos no artigo 11.º-A do Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de março, que regula a disciplina 
aplicável aos valores mobiliários de natureza monetária designados por papel comercial: 

“1. Denomina-se certificado de dívida de curto prazo o papel comercial que respeite 
cumulativamente e a todo o tempo os seguintes requisitos: 

a) Seja dotado de liquidez, nos termos do disposto nos n.os 4 e 6 do artigo 169.º do 
Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo; 

b) (…); 

c) (…); 

2. (…). 

3. (…). 

4. (…).” 

Tendo em consideração que os certificados de dívida de curto prazo apresentam como característica a 
liquidez, entendemos que a sua inclusão no conceito de liquidez, nos termos e para os efeitos do artigo 
9.º-B, n.º 4, do Projeto de Regulamento, poderia ser igualmente equacionada, sem prejuízo de se 
entender que o elenco de instrumentos é meramente exemplificativo.  

Por último, gostaríamos de ver esclarecida a sanção aplicável em caso de incumprimento deste limite 
máximo de 20% dos ativos. Por exemplo, se um OIAE de créditos, em determinado momento, decidir 
alienar uma carteira de créditos, de modo a aproveitar as condições de mercado ou uma oportunidade 
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de negócio vantajosa do ponto de vista económico, ficando, em consequência, com liquidez acima do 
limite máximo de 20% dos ativos, a aplicação de uma sanção ao OIAE de créditos seria manifestamente 
irrazoável, por não ter em consideração as circunstâncias do caso concreto. Deverá assim ser previsto 
um prazo razoável – talvez seis meses – para pôr termo a qualquer situação de ultrapassagem pontual 
do limite dos 20%. 

2.2 ENDIVIDAMENTO 

Em linha com a opinião da ESMA sobre os “Key principles for a European framework on loan origination 
by funds”, foram introduzidos limites ao endividamento dos OIAE de créditos. Nos termos do artigo 5.º-D 
do RJCR, os OIAE de créditos podem contrair empréstimos destinados à concessão de crédito, desde 
que (i) os empréstimos tenham duração não inferior à duração dos respetivos ativos que pretendem 
financiar; e (ii) não ultrapassem o limite de 60% do respetivo ativo total. 

Neste contexto, em conformidade com o nosso comentário referido supra no ponto 2.1.1, sugerimos a 
clarificação do conceito de “empréstimo” para efeitos de endividamento do OIAE de créditos e, em 
particular, se um OIAE de créditos pode emitir valores mobiliários representativos de dívida3.  

2.3 OPERAÇÕES PROIBIDAS  

2.3.1 Utilização de instrumentos financeiros derivados com finalidades de cobertura do risco 

De acordo com o artigo 5.º-C do RJCR, aos OIAE de créditos é vedada “a utilização de instrumentos 
financeiros derivados, exceto com finalidades de cobertura do risco”.  

No mesmo sentido, o artigo 2.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2002, de 17 de janeiro, relativo aos 
fundos de titularização de créditos, apresenta uma disposição equivalente, embora mais completa como 
veremos:  

“1. Os fundos de titularização de créditos apenas podem utilizar instrumentos financeiros 
derivados com a finalidade de cobertura de risco do seu património, designadamente riscos de 
crédito, cambial e de taxa de juro, dentro dos limites e condições definidos nos números 
seguintes. 

2. Para efeitos do presente regulamento são considerados instrumentos financeiros derivados 
os que, contratados isoladamente ou incorporados noutros valores, com ou sem liquidação 
financeira, tenham como activo subjacente, real ou teórico, valores representativos de dívida ou 
direitos de crédito, bem como taxas de juro e divisas, nomeadamente: 

a) Futuros padronizados, forwards e FRA; 

b) Opções padronizadas, caps, floors e collars; 

                                                      
3 Caso a intenção do legislador e da CMVM seja a de utilizar um conceito de empréstimo em sentido amplo, incluindo 
nomeadamente a emissão de valores mobiliários representativos de dívida, enquanto forma de endividamento do próprio 
OIAE de créditos, sugerimos a introdução da expressão “(…) empréstimos, sob qualquer forma ou modalidade, (…)”. 
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c) Swaps e swaptions; e 

d) Warrants e warrants autónomos.” 

Ora, para efeitos de clareza jurídica, sugerimos que o tipo de riscos (v.g. de crédito, cambial, taxa de 
juro) e o tipo de instrumentos financeiros derivados (v.g. swaps, entre outros), cuja utilização deverá ser 
permitida aos OIAE de créditos, sejam igualmente concretizados no Projeto de Regulamento, em termos 
semelhantes aos que já ocorrem para os fundos de titularização de créditos.  

2.3.2 Concessão de empréstimos a pessoas singulares 

Nos termos do artigo 5.º-C, alínea b) ii), do RJCR, resulta que os OIAE de créditos não podem conceder 
empréstimos a pessoas singulares, o que entendemos e com o que concordamos.  

Contudo, há pelos menos duas situações que devem ser esclarecidas: 

• A primeira é se a proibição também abrange a compra, em mercado secundário, de carteiras de 
créditos a particulares performing; sem ter ideias fechadas sobre este tema, pensamos que as 
razões que convidam a que os OIAE de créditos não concedam, em mercado primário, créditos 
a particulares, possam já não ser aplicáveis num cenário de mercado secundário; 

• A segunda, mais evidente para nós, é que a proibição não deverá abranger a compra de carteiras 
de créditos non performing; na verdade, sendo essa compra livre para qualquer entidade no 
mercado “normal”, não se vê que os OIAE de créditos pudessem ser negativamente 
discriminados nestas operações. 

Deste modo, para efeitos de clareza jurídica, sugerimos que sejam devidamente concretizadas, no RJCR 
ou no Projeto de Regulamento, quais são as exceções (se aplicáveis) à proibição de concessão de 
empréstimos a pessoas singulares por OIAE de créditos.  

2.4 EXPOSIÇÃO POR ENTIDADE OU GRUPO 

Em linha com a opinião da ESMA sobre os “Key principles for a European framework on loan origination 
by funds”, o artigo 9.º-C do Projeto de Regulamento estabelece um princípio de diversificação da carteira 
de créditos detida pelo OIAE de créditos, de modo a acautelar preocupações relacionadas com o risco 
de concentração e o risco de contágio. Neste sentido, “a partir dos primeiros seis meses de atividade do 
OIAE de créditos, a respetiva carteira de créditos deve estar suficientemente diversificada, com um limite 
de créditos por entidade ou grupo de entidades de 20% do ativo total do OIAE de créditos”.  

A redação desta disposição suscita-nos, contudo, dois comentários. Por um lado, o prazo a partir do qual 
a observância do princípio de diversificação passa a ser exigível (i.e. 6 meses), parece-nos demasiado 
curto, podendo “empurrar” os OIAE de créditos para compras de carteiras de qualidade deficiente. Em 
nosso entender, esse prazo deveria ser estendido para, pelo menos, 12 meses, de modo a conferir 
alguma margem temporal para o OIAE de créditos estruturar a sua carteira de investimentos, em função 
das condições de mercado e das oportunidades de negócio. Por outro lado, sugerimos que seja 
clarificado o que se entende por “grupo de entidades”, em particular: (i) se ficam abrangidas as 
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sociedades em relação de domínio e/ou grupo; e (ii) se os conceitos de relação de domínio e/ou grupo 
utilizados para este efeito devem ser os que constam do artigo 21.º do Código dos Valores Mobiliários.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

3.1 CENTRAL DE RESPONSABILIDADES DE CRÉDITO  

A central de responsabilidades de crédito gerida pelo Banco de Portugal (“CRC”) tem como funções, 
entre outras, centralizar as responsabilidades efetivas ou potenciais de crédito concedido por entidades 
sujeitas à supervisão do Banco de Portugal ou por quaisquer outras entidades que, sob qualquer forma, 
concedam crédito ou realizem operações análogas. Em particular, fazemos ainda referência ao artigo 
2.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro, nos termos do qual são entidades participantes 
na CRC “as entidades sujeitas à supervisão do Banco de Portugal que concedam crédito, sucursais de 
instituições de crédito com sede no estrangeiro e actividade em Portugal e outras entidades designadas 
pelo Banco de Portugal que, de algum modo, exerçam funções de crédito ou actividade com este 
directamente relacionada”.  

Ora, tendo em consideração o risco de crédito associado à atividade desenvolvida pelos OIAE de 
créditos, os artigos 9.º-D, 9.º-E e 9.º-F do Projeto de Regulamento estabelecem deveres de análise do 
risco de crédito; de avaliação, monitorização e controlo do risco de crédito; e de realização de testes de 
esforço. Neste contexto, entendemos que o Banco de Portugal deveria designar os OIAE de créditos, em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro, como entidades 
participantes na CRC. Efetivamente, a consulta da informação constante na CRC, em particular as 
responsabilidades efetivas ou potenciais decorrentes de operações de crédito, sob qualquer forma ou 
modalidade, de que sejam beneficiárias pessoas coletivas, afigura-se essencial para uma adequada 
análise de risco de crédito pelos OIAE de créditos. Também aqui, e a não ser assim, não estando os 
OIAE de créditos integrados na CRC, toda a massa de créditos vivos detidos por estas entidades, fica 
de fora da CRC, com uma evidente deterioração do papel e função da própria CRC. 

3.2 REGIME SIMPLIFICADO PARA A CESSÃO DE CRÉDITOS EM MASSA 

O Decreto-Lei n.º 42/2019, de 28 de março (“Decreto-Lei 42/2019”), veio estabelecer um regime 
simplificado para a cessão de créditos em massa, dispensando a habilitação processual dos adquirentes 
em cada um dos processos em que o crédito adquirido esteja a ser exigido e simplificando-se as 
operações registais associadas.  

O referido diploma vem, assim, corporizar uma das medidas que resultam do Programa Capitalizar que 
foi aprovado pelo Governo através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2016, de 18 de agosto, 
e que apresenta como objetivo a melhoria das condições de acesso ao financiamento das micro, 
pequenas e médias empresas. Em particular, a agilização das transações sobre carteiras de crédito 
contribui significativamente para a redução dos níveis de crédito não produtivos.  
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Neste contexto, importa salientar que, na medida em que o Projeto de Regulamento não o exclui, permite-
se a aquisição de créditos bancários (de devedores elegíveis) e de créditos em incumprimento por OIAE 
de créditos. Inclusive, em comentário ao artigo 9.º-B do Projeto de Regulamento, a CMVM refere que 
“sendo esta uma área de sobreposição com a titularização de créditos, confere-se aos operadores do 
mercado a flexibilidade para poderem avaliar e decidir pela opção que se lhes afigure mais vantajosa, 
entre a opção da titularização de créditos ou dos OIAE de créditos”. 

Sucede, no entanto, que o conceito de “cessão de créditos em massa” previsto no artigo 2.º do Decreto-
Lei 42/2019, pressupõe que o cessionário seja uma instituição de crédito, sociedade financeira ou 
sociedade de titularização de créditos, o que inviabiliza a aplicação deste regime simplificado aos OIAE 
de créditos.  

À luz do acima exposto, tendo em consideração que a melhoria das condições de financiamento das 
pequenas e médias empresas é um objetivo comum ao Decreto-Lei 42/2019 e ao Decreto-Lei 144/2019, 
que introduziu a figura dos OIAE de créditos, e de modo a evitar que os OIAE de créditos se encontrem 
em desvantagem normativa relativamente às sociedades de titularização de créditos, sugerimos a 
inclusão dos OIAE de créditos como possíveis cessionários dos referidos “créditos em massa”. 

3.3 REGULAÇÃO DA ATIVIDADE DE GESTÃO DE CRÉDITOS 

Como é do Vosso conhecimento, está bastante avançado o processo de aprovação da proposta de 
Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos gestores de créditos. A este propósito, 
permitimo-nos chamar a Vossa atenção para a necessidade de tais entidades, na medida em que 
possam desenvolver uma atividade idêntica à dos OIAE de créditos, na parte que respeita à gestão direta 
das carteiras de créditos por estes adquiridas, deverem estar sujeitas aos mesmos deveres e requisitos 
regulatórios a que se encontram sujeitos os OIAE de créditos, de modo a promover um adequado level 
playing field.  

 

*     *     * 

Esperamos que a presente resposta à consulta pública seja útil e permanecemos à disposição de 
V. Exas caso necessitem de algum esclarecimento ou pretendam discutir algum dos pontos acima 
referidos.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Pedro Ferreira Malaquias 
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