
 

 

 

 

 

 

Circular: Âmbito de aplicação do Regulamento (EU) 2017/1131 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho 

DATA: 22/01/2019 

Exmos. Senhores, 

Pretende-se clarificar como deve ser interpretado o disposto nos artigos 1.º, 3.º e 6.º do 

Regulamento (EU) 2017/1131 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017, 

relativo aos fundos do mercado monetário (adiante “Regulamento” ou “FMM”, respetivamente). 

Com efeito: 

1. Entende-se que organismos de investimento coletivo («OIC») que invistam, em 

permanência, pelo menos 20% da respetiva carteira em ativos que não sejam “ativos de 

curto prazo”, nos termos do referido Regulamento, não satisfazem o requisito, previsto 

no parágrafo 3 do n.º 1 do artigo 6.º daquele diploma legal, pelo que não devem ser 

considerados FMM e, logo, não estão obrigados ao cumprimento das disposições do 

Regulamento; 

2. Se entende que esse entendimento deve ainda ser complementado (cumulativamente) 

com o requisito da maturidade média ponderada e da duração média ponderada da 

carteira serem, respetivamente, superiores a 6 e a 12 meses, para que o OIC não seja 

abrangido pelo disposto no Regulamento; 

3. O presente entendimento não prejudica a reavaliação da adequação dos OIC abrangidos 

pelo Regulamento, na sequência de orientações ou outro instrumento de clarificação que 

venham a ser adotados pelas respetivas Autoridades de Supervisão dos diferentes 

Estados-membros da União Europeia. 

Em face do exposto, as Entidades Gestoras devem avaliar o grau de adequação das políticas e 

dos respetivos limites ao investimento dos OIC geridos ao disposto e previsto no Regulamento, 

nomeadamente as implicações das considerações tecidas nos pontos anteriores, e promover as 

alterações que se revelem necessárias ao seu cumprimento. Para o efeito e tendo em vista 

esclarecer o enquadramento legal aplicável às alterações que as Entidades Gestoras entendem 

necessárias promover nos OIC geridos, descrevem-se de seguida cenários de adaptação e 

respetivo enquadramento legal, que devem ser lidos a título indicativo, recaindo sobre a Entidade 

Gestora a realização de uma análise crítica face à realidade dos OIC que estão sob a sua gestão.  

 



CENÁRIOS DE ADAPTAÇÃO E RESPETIVO ENQUADRAMENTO LEGAL 

Cenário 1 - Os OIC do tipo legal do mercado monetário ou do mercado monetário de curto 

prazo e para os quais as respetivas Entidades Gestoras pretendem manter esse tipo legal 

O Regulamento estabelece o regime de adaptação para este caso. Nos termos do artigo 44.º do 

Regulamento: 

1. Até 21 de janeiro de 2019, um OICVM ou FIA existente que invista em ativos de curto prazo 

e tenha por objetivo a oferta de retorno em consonância com as taxas do mercado monetário 

ou a preservação do valor do investimento, ou ambos os objetivos simultaneamente, 

apresenta um pedido à autoridade competente do FMM, juntamente com todos os 

documentos e provas necessárias que demonstrem o cumprimento do presente 

regulamento. 

2. No máximo dois meses após a receção do pedido completo, a autoridade competente do 

FMM avalia se o OICVM ou o FIA cumprem o presente regulamento, nos termos dos artigos 

4.o e 5.o. A autoridade competente do FMM emite uma decisão e notifica-a imediatamente 

ao OICVM ou ao FIA. 

[sublinhado nosso] 

Pelo exposto, a Entidade Gestora terá que submeter junto da CMVM um pedido de autorização, 

nos termos dos artigos 4.º e 5.º do Regulamento, dependendo se o OIC é OICVM ou OIAVM, 

demonstrando o cumprimento do Regulamento pelo OIC. 

Cenário 2 - Os OIC do tipo legal do mercado monetário ou do mercado monetário de curto 

prazo e para os quais as respetivas Entidades Gestoras não pretendem manter esse tipo 

legal 

A Entidade Gestora terá que promover uma alteração do tipo legal do OIC, afastando o âmbito 

de aplicação do Regulamento. Nos termos do artigo 92.º do Regulamento da CMVM n.º 02/2015, 

características determinantes de alteração do tipo legal de um OIC corresponde a uma alteração 

significativa da política de investimentos, pelo que essa alteração terá que seguir o disposto no 

n.º 1 e 2 do artigo 25.º e n.º 1 e 2 do artigo 26.º do Regime Geral dos Organismos de Investimento 

Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, tal como sucessivamente alterado 

(«RGOIC»): 

a) Comunicação prévia à CMVM, podendo esta deduzir oposição no prazo de 15 dias a contar 

da receção da comunicação e as alterações tronam-se eficazes 40 dias após o decurso 

daquele prazo ou após a data de notificação da decisão expressa de não oposição; 

b) Comunicação individual aos participantes no prazo de 10 dias úteis decorrido o prazo de 

não oposição ou após a data de notificação da decisão expressa de não oposição. 

Cenário 3 - Os OIC que assumem uma política de investimento e de limites ao investimento 

que os coloca por definição no âmbito de aplicação do Regulamento 



A Entidade Gestora terá que avaliar o grau de adaptação necessário promover nos documentos 

constitutivos do OIC à luz do disposto no artigo 92.º do Regulamento da CMVM n.º 02/2015. 

Caso a alteração necessária se reconduza a uma alteração significativa nos termos do referido 

artigo, a alteração segue o enquadramento legal referido no cenário anterior. 

Caso contrário, a alteração segue o disposto no n.º 4 do artigo 25.º do RGOIC: comunicação 

prévia à CMVM, podendo esta deduzir oposição no prazo de 15 dias a contar da receção da 

comunicação e as alterações tornam-se eficazes após o decurso daquele prazo ou após a data 

de notificação da decisão expressa de não oposição. 

Cenário 4 - Os OIC que não assumem uma política de investimento e de limites ao 

investimento que os coloca por definição no âmbito de aplicação do Regulamento, mas 

que ainda assim se encontram numa fronteira de proximidade muito curta, podendo a sua 

carteira se encontrar no âmbito de aplicação do Regulamento 

A Entidade Gestora terá que avaliar se a(s) estratégia(s) de investimento reconduz(em) o OIC a 

prazo ao âmbito de aplicação do Regulamento. Em caso afirmativo deve proceder a uma 

alteração dos documentos constitutivos que permita ao OIC afastar o âmbito de aplicação do 

Regulamento. Dependendo do grau de adequação necessário promover, a alteração segue o 

enquadramento legal descrito no cenário anterior. 

Caso a Entidade Gestora entenda que a(s) estratégia(s) de investimento não reconduz(em) o(s) 

OIC a prazo ao âmbito de aplicação do Regulamento deverá ainda ser salvaguardado, a todo o 

momento, que os diferentes elementos do OIC (i.e. carteira e desempenho, documentos 

constitutivos e outros) não resultam num incumprimento do Regulamento. 

Adicionalmente, salientamos que: 

a) Para qualquer um dos cenários acima descritos que compreenda alterações de documentos 

constitutivos com o propósito de afastar a aplicabilidade do Regulamento deve ser incluída 

a alteração de denominação do OIC, caso esta inclua expressões alusivas a mercado 

monetário. 

b) Os cenários acima descritos não se aplicarão às Entidades Gestoras que pretendam 

aproveitar esta necessidade de adequação do OIC ao enquadramento legal aplicável para 

promover alterações mais profundas no mesmo, i.e. um processo de transformação, ou na 

oferta de OIC sob gestão, i.e. operação de fusão de OIC. 


