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Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do artigo 358.º, no número 1 do artigo 360.º, 

e nos artigos 361.º e 362.º do Código dos Valores Mobiliários (“Cód.VM”), e tendo presente que a 

atuação desta Comissão se rege, nomeadamente, pelo princípio da proteção dos investidores, 

serve a presente comunicação-circular para reiterar a V. Exas. a necessidade de escrupuloso 

cumprimento do quadro legal e regulamentar em vigor em matéria de prestação de informações 

pré-contratuais e contratuais sobre custos e encargos associados a instrumentos financeiros e à 

prestação de atividades e serviços de intermediação financeira, conforme disposto nas alíneas d) e 

h) do número 1 e nos números 8 e 9 do artigo 312.º e no número 8 do artigo 313.º do Cód.VM.  

Neste contexto, em linha com a nossa comunicação com a referência SAI-EMAIL/2019/3394, de 15 

de maio de 2019, o impacto concreto dos custos e encargos no retorno esperado, em especial se 

aqueles forem suscetíveis de consumir, total ou parcialmente, o retorno e ou o capital investido, 

deve ser alvo de uma mensuração e identificação concreta por parte do intermediário financeiro, 

mesmo que com base em estimativas, no momento de realização do investimento. 

Acresce que, no âmbito da informação contratual e periódica, os intermediários financeiros têm o 

dever de remeter a cada cliente, por escrito, “relatórios adequados sobre o serviço prestado, 

incluindo comunicações periódicas aos clientes, (…) e inclui, sempre que aplicável, os custos das 

transações e serviços executados em nome do cliente” (cf. artigo 323.º do Cód.VM) e a informação 

periódica relativa à execução nas melhores condições deve incluir informação sobre preços e custos 

(cf. número 16 do artigo 330.º do Cód.VM). 

Para efeitos da referida prestação de informações sobre custos e encargos, ex ante e ex  post, 

deverão V. Exas. observar o disposto no artigo 50.º, no número 3 do artigo 52.º, no número 9 do 

artigo 54.º, na alínea d) do número 3 e no número 9 do artigo 66.º do Regulamento Delegado (UE) 

2017/565 e respetivos Anexos I (lista mínima de registos a manter pelas empresas de investimento) 

e II (custos identificados que devem fazer parte dos custos a divulgar aos clientes, quer no que se 

refere aos custos do produto quer aos custos do serviço).  

Designadamente, nos termos do disposto no número 10 do artigo 50.º do Regulamento Delegado 

(UE) 2017/565, os intermediários financeiros têm o dever de facultar aos seus clientes um exemplo 

que mostre o efeito cumulativo dos custos sobre a rendibilidade aquando da prestação de serviços 

de investimento. Tal exemplo deve ser fornecido numa base ex ante e ex post e os intermediários 

financeiros devem assegurar que o exemplo satisfaz os seguintes requisitos: (a) mostra o efeito dos 

custos e encargos globais sobre a rendibilidade do investimento; (b) mostra quaisquer picos ou 

oscilações previsíveis dos custos; e (c) é acompanhado por uma descrição do exemplo. 



 
 

 
Entende a CMVM que o adequado cumprimento do dever previsto na alínea a) do número 10 do 

artigo 50.º do Regulamento Delegado (UE) 2017/565 pode ser assegurado através da divulgação 

aos investidores não profissionais, em momento prévio ao da tomada de decisão de investimento, 

da taxa interna de rentabilidade (TIR), líquida de impostos, assumindo que o investimento é mantido 

até à maturidade, e dos resultados de simulação de custos e encargos efetuada por cada 

Intermediário Financeiro. De acordo com o disposto no número 2 do citado artigo 312.º, a extensão 

e a profundidade da informação a prestar devem ser tanto maiores quanto menor for o grau de 

conhecimentos e de experiência do cliente.  

Acresce, nos termos da lei, a necessidade de escrupuloso cumprimento do regime de governo de 

produto e da política e procedimentos internos de aprovação de produção e distribuição de 

instrumentos financeiros, previsto nos artigos 309.º-I a 309.º-N do Cód.VM, nomeadamente no que 

se refere aos deveres gerais dos intermediários financeiros que produzem e ou distribuem 

instrumentos financeiros, e também aos mecanismos de governação interna e aos deveres de 

prestação e obtenção de informação por parte do intermediário financeiro. A este respeito, nos 

termos do número 2 do artigo 309.º-I do Cód.VM, na prestação de serviços ou atividade de 

investimento, devem V. Exas. assegurar que o instrumento financeiro se destina a satisfazer as 

necessidades dos investidores e é com elas compatível. Neste sentido, cumpre ter presente as 

Orientações emitidas pela ESMA (ESMA35-43-620 PT), e designadamente que “a empresa deve 

avaliar se o produto seria incompatível com determinados clientes-alvo (mercado-alvo “negativo”). 

(…) Além disso, o distribuidor também tem de identificar os grupos de clientes cujas necessidades, 

características e objetivos não sejam compatíveis com um serviço relacionado com a distribuição 

de um determinado produto” (cf. Orientação 67). 

Por fim, deverão V. Exas. assegurar, em toda e qualquer circunstância, a qualidade da informação 

prestada, a todo o momento, devendo a informação respeitante a instrumentos financeiros e às 

atividades de intermediação financeira ser completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita, 

conforme disposto no artigo 7.º do Cód.VM. 


