
 
 

CIRCULAR SOBRE AVALIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS NAS CARTEIRAS DOS 
ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO (OIC)  

DATA: 29/07/2020 

  

A presente Circular visa clarificar os requisitos relativos à aplicação dos critérios de avaliação de 

instrumentos financeiros não negociados em plataforma de negociação, ou equiparados1, que 

integram as carteiras dos OIC. 

 

De acordo com o n.º 1 do artigo 143.º do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, 

a carteira dos OIC deve ser valorizada ao justo valor. No caso dos instrumentos financeiros não 

negociados em plataforma de negociação, ou cujos preços na mesma não sejam 

representativos, a determinação do justo valor apresenta particularidades, ultrapassáveis pela 

divulgação e utilização de critérios de avaliação apropriados e pela definição dos respetivos 

fundamentos. 

 

Neste contexto, de acordo com o n.º 2 do artigo 32.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2015, os 

critérios de avaliação dos instrumentos financeiros não negociados em plataforma de negociação 

devem (i) ser fixados pela entidade responsável pela gestão do OIC nos seus documentos 

constitutivos, (ii) considerar toda a informação relevante sobre o emitente e as condições de 

mercado vigentes no momento de referência da avaliação, e (iii) ter em conta o justo valor desses 

instrumentos. 

 

Para o efeito, o n.º 3 da mesma norma concretiza os fundamentos que devem ser adotados pela 

entidade responsável pela gestão na fixação dos respetivos critérios, os quais devem ser 

observados de acordo com a cascata de prioridades estabelecida na norma em causa, ou seja, 

cada um sucedendo-se no caso da impossibilidade de aplicação do critério preferencial anterior. 

Destaca-se, no entanto, o facto de a sua aplicação, no caso de instrumentos financeiros não 

representativos de dívida, ser apenas possível mediante autorização da CMVM. 

 

Assim, em primeira instância, deve ser considerado um critério que tenha por base “o valor médio 

de ofertas de compra e venda firmes”, ou seja, de ofertas que, uma vez aceites, originem 

efetivamente uma transação, na medida em que é aquele que mais se aproxima de um preço de 

mercado. 

 
1 Designadamente aqueles que, embora negociados em plataforma de negociação, não apresentem preços 
representativos nela formados, incluindo os que não formam cotação por um período superior a 15 dias e os que formam 
cotação resultante de negócios sem representatividade, particularmente quando comparados com transações realizadas 
em otc, i.e. fora de plataforma de negociação. 



 
 

Caso tais ofertas não existam ou não se encontrem disponíveis para consulta pela respetiva 

entidade responsável pela gestão, deve ser considerado um critério que tenha subjacente “o 

valor médio das ofertas de compra e de venda (ofertas BID e ASK) difundidas através de 

entidades especializadas, caso as mesmas se apresentem em condições normais de mercado”, 

nomeadamente tendo em vista a transação do respetivo instrumento financeiro. Ou seja, ainda 

que as ofertas difundidas não sejam firmes devem as mesmas traduzir um diferencial entre si 

(spread bid-ask) em linha com um comportamento habitual do mercado de dívida.    

 

Somente no caso de tal não suceder resulta admissível considerar um critério baseado 

exclusivamente no “valor médio das ofertas de compra (ofertas BID) difundidas através de 

entidades especializadas”.  

 

A opção realizada deve ser fundamentada pela entidade responsável pela gestão, detalhando 

as circunstâncias específicas que determinam a não utilização dos valores relativos a ofertas de 

venda, nomeadamente quando as mesmas se encontrem substancialmente desfasadas dos 

preços dos negócios realizados ou dos valores de ofertas de compra, elevando o spread bid-ask 

para valores significativos, em resultado da contração do mercado de dívida ou de 

especificidades relativas ao próprio instrumento financeiro ou ao seu emitente (como por 

exemplo, a diminuição da respetiva notação de risco, a ocorrência de um evento de crédito, ou 

a redução ou mesmo ausência da liquidez do instrumento). Desta forma, é expetável que a 

utilização deste critério assuma um caráter temporário, ou seja, durante o período em que se 

verifiquem as circunstâncias particulares que originaram a sua aplicação. 

 

Em última instância, e apenas quando não for possível a utilização de nenhum dos critérios acima 

identificados, a avaliação dos instrumentos de dívida deverá fundamentar-se, nos termos do n.º 5 

do referido artigo 32.º, em modelos teóricos de avaliação utilizados e reconhecidos nos mercados 

financeiros que permitam determinar o seu justo valor. Nesse sentido, requer-se a independência 

do modelo face à entidade responsável pela gestão, a qual deve assegurar que os pressupostos 

utilizados na aplicação do modelo têm aderência a valores de mercado na data da respetiva 

avaliação. 

 

Por último, importa ter presente que a entidade responsável pela gestão, de acordo com o 

previsto no n.º 3 do artigo 42.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2015, deve manter o registo, por 

um período mínimo de cinco anos, dos critérios e pressupostos utilizados no respetivo processo 

de avaliação. 


