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Instrução da CMVM n.º 3/2013 
 

Informação a prestar pelas Entidades Emitentes, 
Gestoras e Comercializadoras no âmbito da 

comercialização de Produtos Financeiros Complexos 

 
 
O Regulamento da CMVM n.º 2/2012 estabelece, entre outros, o dever de reporte 

pelas entidades emitentes, gestoras ou comercializadoras de produtos financeiros 

complexos (PFC), da informação a prestar à CMVM no âmbito da comercialização 

daqueles produtos. 

 

Nestes termos, a CMVM ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 369.º do Código 

dos Valores Mobiliários, republicado pelo Decreto-Lei n.º 357.º-A/2007, de 31 de 

outubro, determina o seguinte: 

 

Norma número 1: A presente Instrução regula o conteúdo e a forma de reporte 

da informação a prestar à CMVM pelas entidades emitentes, gestoras ou 

comercializadoras, de PFC. 

 

Norma número 2: As entidades mencionadas no número anterior enviam à CMVM, 

nos prazos previstos no Regulamento da CMVM n.º 2/2012, a informação através 

de ficheiro informático elaborado de acordo com as regras, formato, especificações 

técnicas e conteúdo previstos nos Anexos seguintes. 

 

Norma número 3: A informação mencionada na norma anterior respeita aos 

períodos pré-comercialização, pós-comercialização, vigência do contrato e termo do 

contrato. 

 

Norma número 4: A informação prevista na presente Instrução deve ser entregue 

pela respetiva entidade no domínio de extranet da CMVM, através do envio de 

ficheiro informático, elaborado em conformidade com as regras de forma e 

conteúdo constantes da presente Instrução. Em caso de impossibilidade de envio 

através do domínio extranet, os ficheiros podem ser remetidos por correio 

eletrónico (cmvm@cmvm.pt) ou em suporte digital (USB, disco rígido, entre 

outros), garantindo a segurança, a integridade e a confidencialidade da informação. 

O envio da informação através dos meios alternativos referidos deve ser 

devidamente justificado, sem prejuízo, logo que possível, do seu posterior reenvio 

através do domínio extranet. 

  

Norma número 5: O envio de informação através do domínio de extranet fica 

sujeito à permissão de acesso à base de dados da CMVM, concedido a cada 

entidade através da atribuição de senha de acesso. Os protocolos utilizados para o 

envio de informação são https (HyperText Transfer Protocol Secure) e/ou ftps (File 

Transfer Protocol Secure). 
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2 
 

Norma número 6: Para efeitos da norma anterior, a respetiva entidade deve 

designar até cinco pessoas autorizadas a utilizar as senhas de acesso, devendo 

zelar pela sua confidencialidade. Em caso de substituição da(s) pessoa(s) 

designada(s), a respetiva entidade deve informar imediatamente a CMVM para que 

proceda à alteração da(s) senha(s) de acesso. A emissão da(s) senha(s) de acesso 

deve ser solicitada por escrito pela respetiva entidade, devendo ser levantada nas 

instalações da CMVM por colaborador autorizado, ou solicitado o seu envio por 

correio. 

 

Norma número 7: Para efeitos do cumprimento do prazo de envio da informação 

à CMVM, não será reconhecida como válida a informação que não apresente um 

nível apropriado de qualidade. Considera-se que não apresenta um nível apropriado 

de qualidade a informação que, nomeadamente, não seja prestada segundo as 

regras de forma e de conteúdo da presente Instrução, sendo por este motivo 

rejeitada pelo domínio extranet, por erros de compatibilidade ou de coerência entre 

os dados. No dia seguinte, o utilizador terá disponível um ficheiro com uma 

mensagem de sucesso ou insucesso por cada tipo de reporte efetuado. 

 

Norma número 8: Caso se verifiquem alterações na informação já reportada, deve 

ser efetuado o reenvio integral da informação, nos termos definidos na norma 

número 4. A informação inicialmente reportada só se considera substituída pela 

reenviada após aceitação desta última pela CMVM. A CMVM pode rejeitar as 

alterações à informação inicialmente reportada caso não sejam prestadas, 

relativamente às alterações efetuadas, todas as informações que eventualmente 

sejam solicitadas, dentro do prazo estabelecido. 

  

Norma número 9: No âmbito da presente Instrução, é interlocutor perante a 

CMVM a(s) pessoa(s) que a respetiva entidade identificar através de nome, e-mail e 

número de telefone. 

 

Norma número 10: A presente instrução não se aplica às unidades de 

participação em organismos de investimento coletivo (OIC) qualificados como PFC, 

nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2012. 

 

Norma número 11: O reporte de informação a prestar à CMVM nos termos e 

condições estabelecidos na presente Instrução é feito a partir do dia 01 de janeiro 

de 2014. 

  

Lisboa, 21 de Junho de 2013 – O Presidente do Conselho Diretivo, Carlos Tavares; 

O Vogal do Conselho Diretivo, Carlos Francisco Ferreira Alves 
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Anexo I 

Regras gerais relativas ao conteúdo  

e forma da informação a prestar à CMVM  

 

 

1. A informação a prestar pelas entidades emitentes, gestoras e comercializadoras 

no âmbito da comercialização de PFC corresponde, quando aplicável, aos 

seguintes anexos: 

 

Anexo II - Informação Fundamental ao Investidor (UIF), a enviar à CMVM 

antes do início do período de comercialização e sempre que 

ocorram atualizações e Informação Relevante (UIR), a enviar à 

CMVM sempre que necessário. 

Anexo III - Informação pré-comercialização, a enviar à CMVM antes do 

início do período de comercialização; 

Anexo IV -  Informação sobre o resultado da comercialização, a enviar à 

CMVM, quando aplicável, até sete dias úteis após o fim do 

período de comercialização, ou até ao 10.º dia útil seguinte ao 

termo do trimestre, por referência ao último dia útil do 

trimestre civil, caso o PFC seja de comercialização contínua; 

Anexo V - Informação na vigência do PFC, a enviar à CMVM 

semestralmente, até ao 10.º dia útil seguinte ao termo do 

semestre, por referência ao último dia útil do semestre civil a 

que respeita a informação. 

Anexo VI - Informação sobre o valor unitário das unidades de conta dos 

seguros e operações ligados a fundos de investimento, a enviar 

à CMVM com a mesma periodicidade prevista para o respetivo 

cálculo. 

Anexo VII - Informação sobre a taxa global de custos e rotação média da 

carteira dos seguros e operações ligados a fundos de 

investimento, a enviar à CMVM anualmente até 30 de abril, por 

referência a 31 de dezembro do ano civil imediatamente 

anterior. 

Anexo VIII - Informação a enviar à CMVM no termo do PFC, até ao 10.º dia 

útil após a respetiva liquidação/extinção. 

Anexo IX -  Informação a enviar à CMVM semestralmente, até ao 10.º dia 

útil seguinte ao termo do semestre, por referência ao último dia 

útil do semestre civil a que respeita a informação, pelos 

intermediários financeiros que disponibilizem PFC através de 

plataformas de negociação eletrónica.    
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2. A informação acima identificada é da responsabilidade das seguintes entidades: 

 

Anexos II, III e VIII - Entidades Emitentes, Gestoras ou um seu 

representante legal desde que sujeitas à 

supervisão da CMVM. Caso contrário, todas as 

entidades comercializadoras. 

Anexos IV e V - Entidades Comercializadoras 

Anexos VI e VII - Empresas de Seguros 

Anexo II e IX - Intermediários Financeiros que disponibilizem 

Plataformas de Negociação Eletrónica 

 

3. Sempre que a entidade comercializadora seja um mediador de seguros e a 

informação diga respeito à comercialização de seguros e operações ligados a 

fundos de investimento a responsabilidade pelo envio da informação 

mencionada no ponto 1. cabe exclusivamente à empresa de seguros que emite 

o produto ou um seu representante legal. 
 

4. São aplicáveis à informação a prestar à CMVM as seguintes regras relativas ao 

formato: 

 

4.1. A informação prevista no Anexo II corresponde ao ficheiro UIF e UIR em 

formato PDF com as características identificadas no mencionado anexo. 

 

4.2. A informação prevista nos Anexos III, IV, V, VIII e IX deverá 

corresponder a um único ficheiro por Anexo, em formato ASCII com os 

Campos separados por ponto e vírgula, com o nome 

‘TTTNNNNNNPPPPPXXXXX0AAAAMMDD.DAT, onde ‘TTT’ identifica a 

informação reportada em cada anexo e corresponde ao código da tabela 

a seguir apresentada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade 

atribuído pela CMVM, ‘PPPPPXXXXX’ corresponde ao código do PFC, de 

acordo com a comunicação feita pela CMVM (dimensão fixa de dez 

caracteres), ‘0’ algarismo que corresponde a um caracter fixo e 'AAAA', 

'MM', 'DD', correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que 

respeita a informação. Todos os caracteres do nome do ficheiro devem 

estar preenchidos. 

 

Identificação do Anexo  Código 

Anexo III - A03 

Anexo IV - A04 

Anexo V - A05 

Anexo VIII - A08 

Anexo IX - A09 

 

4.3. A informação prevista nos Anexos VI e VII deverá corresponder a um 

único ficheiro por Anexo, em formato ASCII com os Campos separados 

por ponto e vírgula, com o nome ‘TTTNNNNNN0AAAAMMDD.DAT, onde 

‘TTT’ identifica a informação reportada em cada anexo e corresponde ao 

código da tabela a seguir apresentada, 'NNNNNN' corresponde ao código 

de entidade atribuído pela CMVM, ‘0’ algarismo que corresponde a um 
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caracter fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD', correspondem, respetivamente, ao 

ano, mês e dia a que respeita a informação. Todos os caracteres do 

nome do ficheiro devem estar preenchidos. 

 

Identificação do Anexo  Código 

Anexo VI - A06 

Anexo VII - A07 

  

5. No caso de se tratar de informação prestada em ficheiro em formato ASCII são 

aplicáveis as seguintes regras no seu preenchimento: 

 

5.1. Cada linha do ficheiro ASCII constitui um único registo, devendo 

terminar com uma mudança de linha. São efetuados tantos registos 

quantos os necessários; 

 

5.2. Os registos são compostos pelos Campos discriminados para cada tipo de 

informação a reportar, conforme descrito nos Anexos seguintes; 

 

5.3. Não devem ser inseridos nomes para identificar os Campos dos registos 

nos ficheiros ASCII. 

 

5.4. Nos casos em que o Campo deva ficar em branco não devem ser 

inseridos quaisquer caracteres, designadamente espaços. 

 

5.5. Os Campos de tipo numérico devem admitir exclusivamente caracteres 

incluídos no conjunto [0;9], devendo as casas decimais, quando 

aplicável, serem indicadas por uma vírgula. Não devem ser incluídos 

caracteres de separação dos milhares; 

 

5.6. Os Campos de tipo alfanumérico devem admitir caracteres incluídos no 

conjunto [A;Z] e os caracteres referidos em 5.5; 

 

5.7. Os Campos do tipo data devem respeitar o formato 'AAAAMMDD', nos 

termos definidos na Norma ISO 8601, onde 'AAAA' representa o ano, 

'MM' o mês e 'DD' o dia. 

 

5.8. Os Campos monetários aceitam o máximo de 20 caracteres numéricos, 

dos quais quatro correspondem a casas decimais. 

 

5.9. Os Campos do tipo moeda devem ter por base o código da Norma ISO 

4217. 

 

5.10. O preenchimento dos Campos percentuais deve ser feito em termos 

unitários, com o máximo de sete caracteres numéricos dos quais quatro 

correspondem a casas decimais.   
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Anexo II 

Informação Fundamental ao Investidor e 

Informação Relevante 
 

 

A informação prevista no Anexo II deverá corresponder aos seguintes ficheiros: 

 

1. Informação Fundamental ao Investidor (UIF): a versão final do ficheiro 

UIF é enviado à CMVM previamente ao início da comercialização do PFC e 

sempre que ocorram atualizações ao mesmo, em formato PDF, com o nome 

'UIFNNNNNNPPPPPXXXXX0AAAAMMDD.PDF', onde 'UIF' identifica o tipo de 

informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade 

atribuído pela CMVM, 'PPPPPXXXXX' corresponde ao código do PFC, de 

acordo com a comunicação feita pela CMVM (dimensão fixa de dez 

caracteres), ‘0’ algarismo que corresponde a um caracter fixo e, 'AAAA', 

'MM', 'DD', correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita 

a informação. Todos os caracteres do nome do ficheiro devem estar 

preenchidos. 

 

2. Informação Relevante (UIR): o ficheiro UIR refere-se à Informação 

Relevante do PFC e é prestada sempre que necessária, em formato PDF, 

com o nome UIRNNNNNNPPPPPXXXXXZZSAAAAMMDD.PDF, onde 'UIR' 

identifica o tipo de informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código 

de entidade atribuído pela CMVM, 'PPPPPXXXXX' corresponde ao código do 

PFC, de acordo com a comunicação feita pela CMVM (dimensão fixa de dez 

caracteres), 'ZZ' corresponde ao código do tipo de informação relevante de 

acordo com a listagem infra, 'S' respeita a um número sequencial atribuído 

pela entidade gestora que permita a publicação de mais do que uma IR 

numa mesma data, e 'AAAA', 'MM', 'DD', correspondem, respetivamente, ao 

ano, mês e dia a que respeita a informação. Todos os caracteres do nome do 

ficheiro devem estar preenchidos. 

 

Lista Tipo de Informação Relevante: 

 

Código  Descritivo 

01 - Alteração da denominação de Fundo(s) Autónomo(s) 

02 - Alteração da denominação de PFC 

03 - Alteração da política de distribuição de rendimentos 

04 - Alteração da política de investimento 

05 - Alteração da(s) entidade(s) emitente(s), gestora(s) ou 

comercializadora(s) 

06 - Alteração do período de comercialização 
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07 - Atuação do agente de cálculo 

08 - Aumento/redução de capital 

09 - Aumento/redução de comissões 

10 - Distribuição de rendimentos 

11 - Erros de valorização 

12 - Exercício de direitos de voto 

13 - Fim de comercialização de Fundo(s) Autónomo(s) 

14 - Fusão de Fundos Autónomos 

15 - Inclusão de Fundo(s) Autónomo(s) 

16 - Liquidação/Extinção de Fundo Autónomo 

17 - Liquidação/Extinção de PFC 

18 - Prorrogação da duração do PFC 

19 - Resultados da oferta pública de PFC 

20 - Suspensão da comercialização do PFC e respetivos 

fundamentos 

21 - Outra informação relevante 
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Anexo III 

Regras relativas à informação a prestar à 

CMVM previamente à comercialização de 

produtos financeiros complexos 
 

 

O Anexo III refere-se à informação a prestar previamente à comercialização do PFC 

e é constituída pelos seguintes elementos, quando aplicável, cujo conteúdo deve 

respeitar as seguintes regras: 

 

1. Rubrica 1 = R01 (Campo 1): o registo que identifica o PFC deverá ter no 

primeiro Campo o valor “R01” sendo seguido dos seguintes Campos: 

 

1.1. Código ISIN do PFC (Campo 2): Campo que identifica o código 

ISIN (International Standard Identification Number) do PFC, atribuído 

nos termos da Norma ISO 6166.  

 

1.2. Data de início de comercialização (Campo 3): Campo do tipo 

data, de preenchimento obrigatório, que identifica a data prevista 

para o início de comercialização do PFC. 

 

1.3. Data de fim de comercialização (Campo 4): Campo do tipo data 

que identifica a data prevista para o fim da comercialização do PFC. 

 

1.4. Tipo de oferta (Campo 5): Campo de preenchimento obrigatório 

que identifica o tipo de oferta. Deve ser preenchido com um dos 

seguintes códigos: 

 

PUB - Oferta pública 

PAR - Oferta particular 

   

1.5. Data de emissão (Campo 6): Campo do tipo data que identifica, 

sempre que conhecida, a data de emissão do PFC. 

 

1.6. Senioridade (Campo 7): Campo que identifica, sempre que 

aplicável, a senioridade do PFC tendo em conta a hierarquia no 

reembolso do crédito, devendo ser preenchido com um dos seguintes 

códigos: 

 

S - Dívida Sénior 

J - Dívida Subordinada 
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1.7. Moeda de referência (Campo 8): Campo de preenchimento 

obrigatório que identifica a moeda de referência do PFC, definido 

tendo por base a Norma ISO 4217. 

 

1.8. Montante máximo da emissão (Campo 9): Campo monetário que 

identifica, sempre que conhecido, o montante máximo da emissão. 

 

1.9. Montante mínimo de aquisição do PFC (Campo 10): Campo 

monetário que identifica o montante mínimo de aquisição do PFC. 

 

1.10. Preço de aquisição (Campo 11): Campo monetário que identifica o 

preço de aquisição do PFC. 

 

1.11. Preço de aquisição em percentagem (Campo 12): Campo 

percentual que identifica o preço de aquisição do PFC. 

 

1.12. Valor nominal (Campo 13): Campo monetário que identifica o 

valor nominal, o valor de base ou de menor unidade de expressão do 

PFC. 

 

1.13. Garantia de capital (Campo 14): Campo de preenchimento 

obrigatório, que identifica se o PFC tem capital garantido, devendo 

ser preenchido com um dos seguintes códigos: 

 

CGC - Produto de capital garantido a todo o tempo 

CGM - Produto de capital garantido na maturidade 

SGC - Produto sem garantia de capital 

 

1.14. Garantia de rendimento (Campo 15): Campo de preenchimento 

obrigatório, que identifica se o PFC tem rendimento garantido, 

devendo ser preenchido com um dos seguintes códigos: 

 

RGC - Produto de rendimento garantido a todo o tempo 

RGM - Produto de rendimento garantido na maturidade 

SRG - Produto sem garantia de rendimento 

 

1.15. Periodicidade de reembolso (Campo 16): Campo de 

preenchimento obrigatório que identifica a periodicidade de 

amortização do capital do PFC, devendo ser preenchido com um dos 

seguintes códigos: 

 

U - Único 
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P - Periódico 

O - Outro 

 

1.16. Data de maturidade (Campo 17): Campo do tipo data que 

identifica a data de maturidade do PFC. 

 

1.17. Alavancagem (Campo 18): Campo de preenchimento obrigatório 

que identifica se o produto está alavancado. Deve ser preenchido com 

um dos seguintes códigos: 

 

S - Quando o produto esteja alavancado 

N - Quando o produto não esteja alavancado 

 

1.18. Observações (Campo 19): Este Campo serve para as entidades 

apresentarem quaisquer observações relevantes. Dimensão máxima 

de 250 caracteres. 

 

2. Rubrica 2 = R02 (Campo 1): Este registo tem o valor “R02” e é composto 

pelo seguinte campo: 

 

2.1. Condições de reembolso (Campo 2): Campo de preenchimento 

obrigatório, que identifica as condições de reembolso do PFC, 

devendo ser preenchido com um dos seguintes códigos: 

 

MAT - Maturidade 

CAL - Call (resgate/reembolso por decisão do emitente) 

PUT - Put (resgate/reembolso por decisão do investidor) 

RAA - Reembolso antecipado automático 

OUT - Outro 

 

3. Rubrica 3 = R03 (Campo 1): O registo relativo às características de 

comercialização do PFC deverá ter no primeiro Campo o valor “R03” seguido 

dos seguintes Campos: 

 

3.1. Entidade comercializadora (Campo 2): Campo de preenchimento 

obrigatório que identifica a(s) entidade(s) comercializadora(s) do 

PFC. No caso de seguros e operações ligados a fundos de 

investimento, comercializados por vários mediadores de seguros, este 

Campo deve ser preenchido com o código “MS” (Mediadores de 

Seguros). Dimensão máxima de 150 caracteres. 
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3.2. NIF da entidade comercializadora (Campo 3): Campo que 

identifica o número de identificação fiscal da(s) entidade(s) 

comercializadora(s) do PFC. Dimensão fixa de nove caracteres. 

 

3.3. Meio de comercialização (Campo 4): Campo de preenchimento 

obrigatório que identifica o(s) meio(s) de comercialização devendo 

ser preenchido de acordo com os seguintes códigos: 

 

BAL - Balcão 

WEB - Internet 

TEL - Telefone 

PRI - Private 

PLN - Plataforma de negociação eletrónica 

OUT - Outro(s) 

 

4. Rubrica 4 = R04 (Campo 1): A informação que diz respeito aos 

subjacentes ou indicadores de referência do PFC, com exceção dos seguros e 

operações ligados a fundos de investimento, deverá ter no primeiro Campo o 

valor “R04” seguido dos seguintes Campos: 

 

4.1. Subjacente ou indicador de referência (Campo 2): Campo de 

preenchimento obrigatório que identifica o subjacente ou indicador de 

referência do PFC. Dimensão máxima de 150 caracteres. 

 

4.2. Código ISIN (Campo 3): Campo que identifica o código ISIN 

(International Standard Identification Number) do subjacente ou 

indicador de referência, atribuído nos termos da Norma ISO 6166, 

quando aplicável. Dimensão fixa de 12 caracteres.  

 

4.3. Outro código (Campo 4): Deve ser preenchido sempre que o 

Campo anterior não seja preenchido e identifica outro código do PFC 

internacionalmente reconhecido. Dimensão máxima de 150 

caracteres. 

 

4.4. Fonte (Campo 5): Este Campo deve ser preenchido sempre que o 

Campo 3 não seja preenchido e identifica a fonte do código referente 

ao Campo anterior. Dimensão máxima de 150 caracteres. 

 

5. Rubrica 5 = R05 (Campo 1): Esta rubrica é de preenchimento obrigatório 

e diz respeito às comissões aplicáveis no PFC e deverá ter no primeiro 

Campo o valor “R05” seguido dos seguintes Campos: 
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5.1. Comissão de subscrição (Campo 2): Campo percentual 

identificativo da comissão máxima de subscrição aplicável ao PFC. 

 

5.2. Comissão de transferência (Campo 3): Campo percentual 

identificativo da comissão máxima de transferência aplicável ao PFC. 

 

5.3. Comissão de resgate/reembolso (Campo 4): Campo percentual 

identificativo da comissão máxima de resgate aplicável ao PFC. 

 

5.4. Comissão de gestão fixa (Campo 5): Campo percentual 

identificativo da comissão máxima de gestão fixa aplicável ao PFC. 

 

5.5. Comissão de gestão variável (Campo 6): Campo percentual 

identificativo da comissão máxima de gestão variável aplicável ao 

PFC. 

 

5.6. Comissão de depósito (Campo 7): Campo percentual identificativo 

da comissão máxima de depósito aplicável ao PFC. 

 

5.7. Outros custos (Campo 8): Campo percentual que identifica a 

percentagem máxima referente a outros custos aplicáveis ao PFC. 
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Rubrica 1

Campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Identificação 

do Campo
Rubrica ISIN do PFC

Data de início de 

comercialização

Data de fim de 

comercialização

Tipo 

de oferta
Data de emissão Senioridade

Moeda de 

referência

Montante 

máximo da 

emissão

Montante 

mínimo de 

aquisição

Preço de 

aquisição

Preço de 

aquisição em 

percentagem

Valor 

Nominal

Garantia de 

capital

Garantia de 

rendimento

Periodicidade de 

reembolso

Data de 

maturidade
Alavancagem Observações

Formato e 

Dimensão
RO1

Dimensão fixa de 12 

caracteres
Campo do tipo data Campo do tipo data

PUB

PAR

Campo do tipo 

data

S

J

Identificação da 

moeda tendo 

por base a 

Norma ISO 4217

(Ex.: EUR, USD, 

BRL)

Campo 

monetário

Campo 

monetário

Campo 

monetário

Campo 

percentual

Campo 

monetário

CGC

CGM

SGC

RGC

RGM

SRG

U

P 

O

Campo do tipo 

data

S

N

Dimensão 

máxima de 250 

caracteres

Rubrica 2

Campo 1 2

Identificação 

do Campo
Rubrica

Condições de 

Reembolso

Formato e 

Dimensão
R02

MAT

CAL

PUT

RAA

OUT

Rubrica 3

Campo 1 2 3 4

Identificação 

do Campo
Rubrica

Entidade 

comercializadora

NIF da entidade 

comercializadora

Meio de 

comercialização

Formato e 

Dimensão
R03

Dimensão máxima de 

100 caracteres

Dimensão fixa de 

nove caracteres

BAL

WEB

TEL

PRI

PLN

OUT

Rúbrica 4

Campo 1 2 3 4 5

Identificação 

do Campo
Rubrica

 Subjacente ou 

indicador de 

referência

ISIN Outro Código Fonte

Formato e 

Dimensão
R04

Dimensão máxima de 

150 caracteres

Dimensão fixa de 12 

caracteres

Dimensão máxima 

de 150 caracteres

Dimensão 

máxima de 150 

caracteres

Rubrica 5

Campo 1 2 3 4 5 6 7 8

Identificação 

do Campo
Rubrica

Comissão de 

subscrição

Comissão de 

transferência

Comissão de 

resgate/ reembolso

Comissão de 

gestão fixa

Comissão de 

gestão variável

Comissão de 

depósito 
Outros custos

Formato e 

Dimensão
R05 Campo percentual Campo percentual Campo percentual

Campo 

percentual

Campo 

percentual

Campo 

percentual

Campo 

percentual
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Anexo IV 

Regras relativas à informação a prestar à 

CMVM de produtos financeiros complexos em 

comercialização contínua e após a 

comercialização 
 

 

O Anexo IV refere-se à informação a prestar, após a comercialização do PFC 

(resultado da oferta), ou trimestralmente caso o PFC seja de comercialização 

contínua, cujo conteúdo deve respeitar as seguintes regras: 

 

1.1. Data de início de comercialização (Campo 1): Campo do tipo 

data, de preenchimento obrigatório, que identifica a data de início de 

comercialização do PFC. 

 

1.2. Data de fim de comercialização (Campo 2): Campo do tipo data 

que identifica a data de fim de comercialização do PFC. 

 

1.3. Montante de aquisição por Fundos de Investimento (Campo 

3): Campo monetário que identifica o montante de aquisição do PFC 

por Fundos de Investimento. 

 

1.4. Montante de aquisição por Fundos de Pensões (Campo 4): 

Campo monetário que identifica o montante de aquisição do PFC por 

Fundo(s) de Pensões. 

 

1.5. Montante de aquisição por Intermediários Financeiros e 

Seguradoras (Campo 5): Campo monetário que identifica o 

montante de aquisição do PFC por Intermediários Financeiros e 

Seguradoras. 

 

1.6. Montante de aquisição por outras Pessoas Coletivas (Campo 

6): Campo monetário que identifica o montante de aquisição do PFC 

por outras Pessoas Coletivas. 

 

1.7. Montante de aquisição por Pessoas Singulares (Campo 7): 

Campo monetário que identifica o montante de aquisição do PFC por 

Pessoas Singulares. 

 

1.8. Montante de resgate por Fundos de Investimento (Campo 8): 

Campo monetário que identifica o montante de resgate do PFC por 

Fundos de Investimentos. 

 

1.9. Montante de resgate por Fundos de Pensões (Campo 9): 

Campo monetário que identifica o montante de resgate do PFC por 

Fundo(s) de Pensões. 
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1.10. Montante de resgate por Intermediários Financeiros e 

Seguradoras (Campo 10): Campo monetário que identifica o 

montante de resgate do PFC por Intermediários Financeiros e 

Seguradoras. 

 

1.11. Montante de resgate por outras Pessoas Coletivas (Campo 

11): Campo monetário que identifica o montante de resgate do PFC 

por outras Pessoas Coletivas. 

 

1.12. Montante de resgate por Pessoas Singulares (Campo 12): 

Campo monetário que identifica o montante de resgate do PFC por 

Pessoas Singulares. 

 

1.13. Observações (Campo 13): Este Campo serve para as entidades 

apresentarem quaisquer observações relevantes. Dimensão máxima 

de 250 caracteres. 
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Rubrica 1

Campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Identificação 

do Campo

Data de início de 

comercialização

Data de fim 

de comercialização

Montante de 

aquisição por 

Fundos de 

Investimento

Montante de 

aquisição por 

Fundos de 

Pensões

Montante de 

aquisição por 

Intermediários 

Financeiros e 

Seguradoras

Montante de 

aquisição por 

outras Pessoas 

Coletivas

Montante de 

aquisição 

por Pessoas 

Singulares

Montante de 

resgate por 

Fundos de 

Investimento

Montante de 

resgate por 

Fundos de 

Pensões

Montante de 

resgate por 

Intermediários 

Financeiros e 

Seguradoras

Montante de 

Resgate por 

outras 

Pessoas 

Coletivas

Montante de 

Resgate por 

Pessoas 

Singulares

Observações

Formato e 

Dimensão

Campo do tipo

data

Campo do tipo 

data

Campo

 monetário

Campo 

monetário

Campo

monetário

Campo 

monetário

Campo 

monetário

Campo 

monetário

Campo 

monetário

Campo

monetário

Campo 

monetário

Campo 

monetário

Dimensão 

máxima de 250 

caracteres
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Anexo V 

Regras relativas à informação a prestar à 

CMVM durante a vigência de produtos 

financeiros complexos 
 

 

O Anexo V refere-se à informação a prestar na vigência de PFC e é constituído 

pelos seguintes Campos, quando aplicável, cujo conteúdo deve respeitar as 

seguintes regras: 

 

 

1. Rubrica 1 = R01 (Campo 1): O registo que compreende a informação a 

prestar na vigência do PFC deverá ter no primeiro Campo o valor “R01” 

sendo seguido dos seguintes Campos:  

 

1.1. Tipo de mercado (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório 

que identifica o tipo de mercado de admissão à negociação do PFC. 

Deve ser preenchido com um dos seguintes códigos: 

 

MER - Mercado regulamentado 

MNR - Mercado não regulamentado 

NAN - Não admitido à negociação 

 

1.2. Mercado de admissão à negociação (Campo 3): Campo que 

identifica o mercado ao qual o PFC se encontra admitido, atribuído 

nos termos da norma ISO 10383, (código MIC), sempre que 

aplicável. 

 

1.3. Preço unitário representativo (Campo 4): Campo monetário, que 

corresponde ao preço unitário representativo do PFC. Caso o PFC não 

se encontre admitido à negociação, ou caso o preço formado não seja 

representativo, deve ser introduzido o valor teórico calculado de 

acordo com metodologias tecnicamente adequadas às respetivas 

características. O preço representativo deverá ser aquele que melhor 

representa o valor do PFC à data de referência do reporte. 

 

1.4. Preço unitário do PFC em termos percentuais (Campo 5): 

Campo que identifica o preço unitário do PFC em termos percentuais. 

Este Campo só deve ser preenchido caso não tenham sido 

preenchidos os Campos 3 e 4. 

 

1.5. Observações (Campo 6): Este campo serve para as entidades 

apresentarem quaisquer observações relevantes. Dimensão máxima 

de 250 caracteres. 

 

2. Rubrica 2 = R02 (Campo 1): Esta rubrica diz respeito aos montantes 

amortizados semestralmente durante a vigência do PFC e deverá ter no 

primeiro Campo o valor “R02” sendo seguido dos seguintes Campos:  
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2.1. Montante amortizado (Campo 2): Campo monetário que identifica 

o(s) montante(s) do PFC ilíquido(s) de tributação e comissionamento, 

amortizado(s) no período, sempre que aplicável. 

 

2.2. Data de amortização (Campo 3): Campo do tipo data que 

identifica a(s) respetiva(s) data(s) de amortização no período. 

 

3. Rubrica 3 = R03 (Campo 1): Esta rubrica diz respeito aos rendimentos do 

PFC semestralmente durante a sua vigência e deverá ter no primeiro Campo 

o valor “R03” sendo seguido dos seguintes Campos: 

 

3.1. Rendimento do PFC (Campo 2): Campo monetário que identifica 

o(s) rendimento(s) do PFC, ilíquido(s) de tributação e 

comissionamento, pago(s) no período sempre que aplicável.  

 

3.2. Data de rendimento (Campo 3): Campo do tipo data que identifica 

a(s) respetiva(s) data(s) de rendimento no período. 
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Rubrica 1

Campo 1 2 3 4 5 6

Identificação 

do Campo
Rubrica Tipo de mercado

Mercado de admissão 

à negociação

Preço unitário 

representativo

Preço unitário do 

PFC em termos 

percentuais 

Observações

Formato e 

Dimensão
RO1

MER

MNR

NAN

Identificação do 

mercado tendo por 

base a Norma ISSO 

10383

Campo monetário Campo percentual

Dimensão 

máxima de 250 

caracteres

Rubrica 2

Campo 1 2 3

Identificação 

do Campo
Rubrica

Montante 

amortizado
Data de amortização

Formato e 

Dimensão
R02 Campo monetário Campo do tipo data

Rubrica 3

Campo 1 2 3

Identificação 

do Campo
Rubrica Rendimento do PFC Data de rendimento

Formato e 

Dimensão
R03 Campo monetário Campo do tipo data
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Anexo VI 

Valor unitário das unidades de conta dos 

seguros e operações ligados a fundos de 

investimento 
 

 

O Anexo VI, refere-se à informação a prestar sobre o valor unitário das unidades 

de conta dos seguros e operações ligados a fundos de investimento e é constituído 

pelos seguintes Campos, cujo conteúdo deve respeitar as seguintes regras: 

 

1.1. Identificação do PFC (Campo 1): Campo que identifica o PFC, de 

preenchimento obrigatório, que corresponde ao código ‘PPPPPXXXXX’, 

de acordo com a comunicação feita pela CMVM (dimensão fixa de dez 

caracteres). 

 

1.2. Valor da unidade de conta (Campo 2): Campo monetário, de 

preenchimento obrigatório, que identifica o valor da unidade de conta 

dos respetivos PFC. 
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Rubrica 1

Campo 1 2

Identificação 

do Campo
Identificação do PFC

Valor da unidade de 

conta

Formato e 

Dimensão

Dimensão fixa de 10 

caracteres
Campo monetário
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Anexo VII 

Taxa Global de Custos e Rotação Média da 

Carteira 
 

 

O Anexo VII, refere-se à informação a prestar sobre a taxa global de custos dos 

seguros e operações ligados a fundos de investimento e é constituído pelos 

seguintes Campos, cujo conteúdo deve respeitar as seguintes regras: 

 

1.1. Identificação do PFC (Campo 1): Campo que identifica o PFC, de 

preenchimento obrigatório, que corresponde ao código ‘PPPPPXXXXX’, 

de acordo com a comunicação feita pela CMVM (dimensão fixa de dez 

caracteres). 

 

1.2. Taxa global de custos (Campo 2): Campo percentual, de 

preenchimento obrigatório, que identifica a taxa global de custos do 

PFC relativa ao ano civil imediatamente anterior, apurada com 

referência a 31 de dezembro. 

 

1.3. Rotação média da carteira (Campo 3): Campo percentual, de 

preenchimento obrigatório, que identifica a rotação média da carteira 

do PFC relativa ao ano civil imediatamente anterior, apurada com 

referência a 31 de dezembro. 

  



 
 

23 

 

 

  

Rubrica 1

Campo 1 2 3

Identificação 

do Campo

Identificação do 

PFC

Taxa global de 

custos

Rotação média da 

carteira

Formato e 

Dimensão

Dimensão fixa de 

10 caracteres
Campo percentual Campo percentual
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Anexo VIII 

Regras relativas à informação a prestar à 

CMVM no termo dos produtos financeiros 

complexos 
 

 

O Anexo VIII, refere-se à informação a prestar no termo do PFC e é constituído 

pelos seguintes Campos, quando aplicável, cujo conteúdo deve respeitar as 

seguintes regras: 

 

1. Rubrica 1 = R01 (Campo 1): Este registo tem o valor “R01” e é composta 

pelos seguintes Campos: 

 

1.1. Valor unitário de reembolso (Campo 2): Campo monetário que 

identifica o valor unitário de reembolso do PFC. 

 

1.2. Rendimentos pagos (Campo 3): Campo monetário que identifica o 

total de rendimentos pagos pelo PFC, ilíquidos de tributação e 

comissionamento. 
 

1.3. Observações (Campo 4): Este campo serve para as entidades 

apresentarem quaisquer observações relevantes. Dimensão máxima 

de 250 caracteres. 

 

2. Rubrica 2 = R02 (Campo 1): Esta rubrica tem o valor “R02” e é composta 

pelos seguintes Campos: 

 

2.1. Montante reembolsado (Campo 2): Campo monetário que 

identifica o montante ilíquido de tributação e comissionamento 

reembolsado em cada data. 

 

2.2. Data de reembolso (Campo 3): Campo do tipo data que identifica 

as datas de reembolso do PFC. 

 

 

  



 
 

25 

 

  

Rubrica 1

Campo 1 2 3 4

Identificação 

do Campo
Rubrica

Valor unitário de 

reembolso

Rendimentos 

pagos
Observações

Formato e 

Dimensão
RO1 Campo monetário Campo monetário

Dimensão máxima de 

250 caracteres

Rubrica 2

Campo 1 2 3

Identificação 

do Campo
Rubrica

Montante 

reembolsado
Data de reembolso

Formato e 

Dimensão
RO2 Campo monetário

Campo do tipo 

data
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Anexo IX 

Regras relativas à informação a prestar à 

CMVM pelos intermediários financeiros que 

disponibilizem plataformas de negociação 

eletrónica 
 

O Anexo IX refere-se à informação a prestar pelos intermediários financeiros que 

disponibilizem plataformas de negociação eletrónica e é constituído pelos seguintes 

Campos, cujo conteúdo deve respeitar as seguintes regras: 

 

1.1. Identificação do PFC (Campo 1): Campo de preenchimento 

obrigatório que identifica a denominação do PFC. Dimensão máxima 

de 150 caracteres.  

 

1.2. ISIN do PFC (Campo 2): Campo que identifica o código ISIN 

(International Standard Identification Number), atribuído nos termos 

da Norma ISO 6166, quando aplicável. Dimensão máxima de 12 

caracteres. 

 

1.3. Moeda de referência (Campo 3): Campo de preenchimento 

obrigatório, que identifica a moeda de referência dos Campos do tipo 

monetário do Anexo IX, definidos tendo por base a Norma ISO 4217.  

 

1.4. Volume negociado (Campo 4): Campo de preenchimento 

obrigatório, que identifica o volume transacionado no semestre por 

PFC. 

 

1.5. Posições fechadas com ganho (Campo 5): Campo de 

preenchimento obrigatório, que identifica a percentagem de posições 

fechadas de clientes com ganho no semestre. 

 

1.6. Posições fechadas com perda (Campo 6): Campo de 

preenchimento obrigatório, que identifica a percentagem de posições 

fechadas de clientes com perda no semestre. 

 

1.7. Montante de ganhos (Campo 7): Campo monetário de 

preenchimento obrigatório,  que identifica o montante dos ganhos 

obtidos nas posições fechadas de clientes no semestre. 

 

1.8. Montante de perdas (Campo 8): Campo de preenchimento 

obrigatório, monetário que identifica o montante das perdas obtidas 

nas posições fechadas de clientes no semestre. 

 

1.9. Observações (Campo 9): Este campo serve para as entidades 

apresentarem quaisquer observações relevantes. Dimensão máxima 

de 250 caracteres.  
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Rubrica 1

Campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Identificação 

do Campo

Identificação do 

PFC
ISIN

Moeda de 

referência 

Volume 

negociado 

Posições 

fechadas 

com ganho

Posições 

fechadas 

com perda

Montante de 

ganhos

Montante de 

perdas
Observações

Formato e 

Dimensão

Dimensão 

máxima de 150 

caracteres

Dimensão fixa 

de 12 caracteres

Identificação 

da moeda 

tendo por 

base a 

Norma ISSO 

4217

(Exe: EUR, 

USD, BRL)

Campo 

monetário

Campo 

percentual

Campo 

percentual

Campo 

monetário

Campo 

monetário

Dimensão 

máxima de 

250 

caracteres
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Exemplos 
 

 

Anexo III: 

 

R01;XS0000000000;20130701;20130801;PUB;20130802;S;EUR;15000000;1000;

1000;100,0000;1000;SGC;SRG;P;20160802;N;  

R02;MAT;;;;;;;;;;;;;;;; 

R02;CAL;;;;;;;;;;;;;;;; 

R03;Banco XXXX, S.A.;999999999;BAL;;;;;;;;;;;;;; 

R03;Banco XXXX, S.A;999999999;PRI;;;;;;;;;;;;;;; 

R03;Banco YYYY, S.A;888888888;BAL;;;;;;;;;;;;;;; 

R03;Banco YYYY, S.A;888888888;PRI;;;;;;;;;;;;;;; 

R03;Banco YYYY, S.A;888888888;WEB;;;;;;;;;;;;;; 

R04;Obrigações XYZ;XS0000000000;;;;;;;;;;;;;;;; 

R04;Obrigações ZYX;XS0000000000;;;;;;;;;;;;;;;; 

R05;1,0000;0;0;1,5000;0;1,0000;0;;;;;;;;;;; 

 

 

Anexo IV: 

 

20130701;20130801;815800;815800;815800;815800;815800;0;0;0;0;0; 

 

 

Anexo V: 

 

R01;NAN;;;80,0000;  

R03;16995,8333;20130901;;; 

R03;16995,8333;20131001;;; 

R03;16995,8333;20131101;;; 

R03;16995,8333;20131201;;; 

 

Anexo VI: 

 

0010000001;19 

0010000002;20 

0010100000;15 

 

 

Anexo VII: 

 

0010000001;1,4000;261,9900 

0010000002;1,6000;237,7400 

0010100000;1,7000;272,7500 

 

 

Anexo VIII: 

 

R01;1000;1162515; 

R02;2036500;20052013; 

R02;2036500;20052013; 

 

 

Anexo IX: 

 

PFC_XYZ;XS0000000001;EUR;50000000;35,0000;65,0000;500000;700000; 


