
 

 

Instrução da CMVM n.º 6/2016 

Risco e Encargos de Organismos de Investimento 

Coletivo 

 

Em complemento com o reporte previsto no Anexo IV do Regulamento Delegado (UE) 

n.º 231/2013 da Comissão de 19 de dezembro de 2012, a presente Instrução detalha 

os conteúdos, define os termos e estabelece o modo de envio da informação sujeita a 

reporte para efeitos de monitorização do risco e análise de outras matérias. 

No âmbito da informação necessária à monitorização do risco sistémico, destaca-se o 

reporte da informação referida na Opinião da Autoridade Europeia dos Valores 

Mobiliários e dos Mercados (ESMA), emitida, em 01 de outubro de 2013, sobre 

“Collection of information for the effective monitoring of systemic risk under Article 24(5), 

first sub-paragraph, of the AIFMD” (ref.: ESMA/2013/1340). 

Salienta-se ainda o reporte de outros indicadores de risco que se afiguram relevantes 

para a aferição do risco subjacente às carteiras dos organismos de investimento 

coletivo, bem como de parte significativa da informação incluída nos anexos ao 

Regulamento da CMVM n.º 02/2015 até aqui remetida por outra via que não extranet, 

nomeadamente relativa a operações em instrumentos financeiros derivados, a 

operações de empréstimo e de reporte e a erros ocorridos no cálculo e divulgação do 

valor da unidade de participação. 

Inclui-se ainda nesta Instrução o reporte da informação relativa aos valores da taxa de 

encargos correntes, da rotação média da carteira, das alterações às comissões de 

subscrição, resgate e transferência e ao acréscimo de VAR resultante da utilização de 

instrumentos financeiros derivados, anteriormente integrada na Instrução da CMVM n.º 

03/2012. 

O modo de prestação de informação à CMVM segue os termos e condições previstos 

em regulamento da CMVM com as especificidades estabelecidas na presente Instrução. 

Nestes termos, a CMVM, ao abrigo do disposto no artigo 254.º, n.º 1, alínea c), 

subalíneas iv), viii) e x) do RGOIC, no artigo 81.º do Regulamento da CMVM n.º 02/2015 

e no artigo 369.º, n.ºs 1 e 5 do Código dos Valores Mobiliários, determina, através da 

presente Instrução, o seguinte: 

Norma 1: A presente Instrução rege as especificidades relativas ao reporte da seguinte 

informação: 

(i) Transações realizadas através de técnicas High Frequency Algorithmic 

Trading, indicadores de sensibilidade da carteira e indicadores de gestão de 

risco de liquidez; 
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(ii) Value at Risk dos organismos de investimento coletivo; 

(iii) Operações em instrumentos financeiros derivados e cálculo da exposição 

global em instrumentos financeiros; 

(iv) Operações de empréstimo e de reporte; 

(v) Informação sobre os relatórios de auditoria dos organismos de investimento 

coletivo; 

(vi) Informação relativa à taxa de encargos correntes, à rotação média da 

carteira e ao indicador sintético de risco e remuneração; 

(vii) Comissões de subscrição, resgate e transferência, máximas dos organismos 

de investimento coletivo abertos aplicáveis a um investimento realizado num 

determinado montante e ou prazo; 

(viii) Erros ocorridos no cálculo e divulgação do valor da unidade de participação; 

(ix) Exercício de direitos de voto; 

(x) Operações sobre ações ou valores mobiliários que dão direito à sua 

aquisição e operações sobre unidades de participação. 

Norma 2: A informação identificada na norma anterior é enviada pela entidade 

responsável pela gestão: 

(i) No caso das alíneas (i) e (ii), mensalmente até ao 10.º dia útil do mês 

subsequente àquele a que a informação respeite, nos termos previstos nos 

Anexos I e II, respetivamente; 

(ii) No caso das alíneas (iii) e (iv), trimestralmente até ao 10.º dia útil do trimestre 

subsequente àquele a que a informação respeite, nos termos previstos nos 

Anexos III e IV, respetivamente; 

(iii) No caso da alínea (v), até ao 10.º dia útil após os prazos legalmente 

estabelecidos, nos termos previstos no Anexo V; 

(iv) No caso da alínea (vi), anualmente até ao 10.º dia útil após o dia 30 de abril 

de cada ano ou sempre que, nos termos da legislação aplicável, seja 

promovida a sua alteração pelas respetivas entidades responsáveis pela 

gestão, nos termos previstos no Anexo VI; 

(v) No caso da alínea (vii), aquando do início de atividade do organismo de 

investimento coletivo aberto e sempre que existam alterações face ao 

reporte anterior, nos termos previsto no Anexo VII. 

(vi) No caso das alíneas (viii) a (x), nos prazos legalmente estabelecidos, nos 

termos previstos nos Anexos VIII, IX e X, respetivamente. 

Norma 3: Os documentos e informação previstos na norma 1 são enviados em ficheiro 

de dados. 

Norma 4: O nome do ficheiro de reporte tem um formato dependente da informação em 

causa: 

(i) Transações realizadas através de técnicas High Frequency Algorithmic 

Trading, Indicadores de sensibilidade da carteira e Indicadores de gestão de 

risco de liquidez, o nome do ficheiro tem o formato 

INDNNNNNN0AAAAMMDD.DAT. 'IND' identifica a tabela reportada, 

'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, '0' 
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corresponde a um caráter fixo, 'AAAA' corresponde ao ano, 'MM' ao mês e 

'DD' ao dia a que se refere a informação; 

(ii) Value at Risk, o nome do ficheiro tem o formato 

VARNNNNNN0AAAAMMDD.DAT. 'VAR' identifica a tabela reportada, 

'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, '0' 

corresponde a um caráter fixo, 'AAAA' corresponde ao ano, 'MM' ao mês e 

'DD' ao dia a que se refere a informação; 

(iii) Operações em instrumentos financeiros derivados e cálculo da exposição 

global em instrumentos financeiros, o nome do ficheiro tem o formato 

IFDNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.DAT. 'IFD' identifica a tabela 

reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela 

CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do organismo atribuído pela CMVM, 

'SSSS' corresponde ao número do compartimento patrimonial autónomo 

atribuído pela CMVM, '0' corresponde a um caráter fixo, 'AAAA' corresponde 

ao ano, 'MM' ao mês e 'DD' ao dia a que se refere a informação; 

(iv) Operações de empréstimo e de reporte, o nome do ficheiro tem o formato 

OERNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.DAT. 'OER' identifica a tabela 

reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela 

CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do organismo atribuído pela CMVM, 

'SSSS' corresponde ao número do compartimento patrimonial autónomo 

atribuído pela CMVM, '0' corresponde a um caráter fixo, 'AAAA' corresponde 

ao ano, 'MM' ao mês e 'DD' ao dia a que se refere a informação; 

(v) Relatório de auditoria, o nome do ficheiro tem o formato 

RAUNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.DAT. 'RAU' identifica a tabela 

reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela 

CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do organismo atribuído pela CMVM, 

'SSSS' corresponde ao número do compartimento patrimonial autónomo 

atribuído pela CMVM, '0' corresponde a um caráter fixo, 'AAAA' corresponde 

ao ano, 'MM' ao mês e 'DD' ao dia a que se refere a informação; 

(vi) Taxa de Encargos Correntes, Rotação Média da Carteira e Indicador 

Sintético de Risco e Remuneração, o nome do ficheiro tem o formato 

TGCNNNNNN0AAAAMMDD.DAT. 'TGC' identifica a tabela reportada, 

'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, '0' 

corresponde a um caráter fixo, 'AAAA' corresponde ao ano, 'MM' ao mês e 

'DD' ao dia a que se refere a informação; 

(vii) Encargos associados à comercialização de organismo de investimento 

coletivo: 

a.  Comissões de Subscrição, o nome do ficheiro tem o formato 

TSBNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.DAT. 'TSB' identifica a tabela 

reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela 

CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do fundo atribuído pela CMVM, 

'SSSS' corresponde ao número do compartimento patrimonial autónomo 
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atribuído pela CMVM, '0' corresponde a um caráter fixo, 'AAAA' 

corresponde ao ano, 'MM' ao mês e 'DD' ao dia da data em que tenham 

entrado em vigor novas comissões de subscrição; 

b. Comissões de Resgate, o nome do ficheiro tem o formato 

TRSNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.DAT. 'TRS' identifica a tabela 

reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela 

CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do fundo atribuído pela CMVM, 

'SSSS' corresponde ao número do compartimento patrimonial autónomo 

atribuído pela CMVM, '0' corresponde a um caráter fixo, 'AAAA' 

corresponde ao ano, 'MM' ao mês e 'DD' ao dia da data em que tenham 

entrado em vigor novas comissões de resgate; 

c. Comissões de Transferência, o nome do ficheiro tem o formato 

FTRNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.DAT. 'FTR' identifica a tabela 

reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela 

CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do fundo atribuído pela CMVM, 

'SSSS' corresponde ao número do compartimento patrimonial autónomo 

atribuído pela CMVM, '0' corresponde a um caráter fixo, 'AAAA' 

corresponde ao ano, 'MM' ao mês e 'DD' ao dia da data em que tenham 

entrado em vigor novas comissões de transferência; 

(viii) Erros ocorridos no cálculo e divulgação do valor da unidade de participação, 

o nome do ficheiro tem o formato 

ERRNNNNNNFFFFSSSSYAAAAMMDD.DAT. 'ERR' identifica a tabela 

reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela 

CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do organismo atribuído pela CMVM, 

'SSSS' corresponde ao número do compartimento patrimonial autónomo 

atribuído pela CMVM, ‘Y’ respeita a um número sequencial atribuído pela 

entidade responsável pela gestão que permite a comunicação de erros para 

uma mesma data, 'AAAA' corresponde ao ano, 'MM' ao mês e 'DD' ao dia a 

que se refere a informação (última data do erro reportado); 

(ix) Comunicação de exercício de direitos de voto, o nome do ficheiro tem o 

formato VOTNNNNNNAAAAMMDD.DAT. 'VOT' identifica a tabela reportada, 

'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, '0' 

corresponde a um caráter fixo, 'AAAA' corresponde ao ano, 'MM' ao mês e 

'DD' ao dia a que se refere a informação; 

(x) Comunicação de operações sobre ações ou valores mobiliários que dão 

direito à sua aquisição e operações sobre unidades de participação, o nome 

do ficheiro tem o formato COPNNNNNNYAAAAMMDD.DAT. 'COP' identifica 

a tabela reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído 

pela CMVM, ‘Y’ respeita a um número sequencial atribuído pela entidade 

responsável pela gestão que permite a comunicação de operações numa 

mesma data, 'AAAA' corresponde ao ano, 'MM' ao mês e 'DD' ao dia a que 

se refere a informação; 
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Caso o organismo de investimento coletivo não integre compartimentos patrimoniais 

autónomos, a componente ‘SSSS’ é preenchida com ‘0000’. 

Norma 5: O primeiro reporte após a entrada em vigor da presente Instrução é efetuado 

nos termos e condições previstos na presente Instrução e abrange a informação relativa 

ao período de referência imediatamente anterior. 

Norma 6: A presente Instrução entra em vigor no dia 1 de junho de 2017. 

 

Lisboa, 29 de novembro de 2016 – A Vice-presidente do Conselho de Administração, 

Gabriela Figueiredo Dias; O Vogal do Conselho de Administração, Carlos Alves 
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ANEXO I 

INDICADORES DOS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO 

 

A - REGRAS DE PREENCHIMENTO 

 

O presente Anexo é preenchido nos termos do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 

3/2016. Por cada linha do ficheiro são indicados os campos infra, com o conteúdo aí 

especificado.  

 

CÓDIGO DE INDICADOR – É preenchido com o código de indicador relativo à 

informação em causa, de acordo com a seguinte listagem: 

Q1 – Transações através de técnicas High Frequency Algorithmic Trading  

Q2 – Indicadores de sensibilidade da carteira 

Q3 – Indicadores de gestão de risco de liquidez 

 

O não reporte de um determinado OIC para os códigos de indicadores “Q1” e “Q2” 

pressupõe, respetivamente, a inexistência de Transações através de técnicas High 

Frequency Algorithmic Trading e insensibilidade da carteira para determinado 

indicador.  

- Dimensão fixa: 2 carateres alfanuméricos. 

 

Para as linhas relativas ao código de indicador Q1 – Transações através de técnicas 

High Frequency Algorithmic Trading, devem ser utilizados os seguintes campos: 

 

CÓDIGO DO OIC: É preenchido com o código de OIC e com o código do 

compartimento patrimonial autónomo, ambos atribuídos pela CMVM. No caso de 

organismo de investimento coletivo que não integre compartimentos patrimoniais 

autónomos, a componente do compartimento patrimonial autónomo é preenchida 

com ‘0000’.  

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

TIPO DE OPERAÇÃO – É preenchido com o código de tipo de transações “C” ou” 

V”, consoante se trate de transações compradoras ou vendedoras. 

- Dimensão fixa: 1 caráter alfanumérico. 

 

NÚMERO DE TRANSAÇÕES – É preenchido com o número das transações. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos. 
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VALOR DE TRANSAÇÃO – É preenchido com o valor total das transações, em 

euros, excluído dos custos associados às mesmas. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos, dos quais 4 decimais. 

 

Para as linhas relativas ao código de indicador Q2 – Indicadores de sensibilidade da 

carteira, devem ser utilizados os seguintes campos: 

 

CÓDIGO DO OIC: É preenchido com o código de OIC e com o código do 

compartimento patrimonial autónomo, ambos atribuídos pela CMVM. No caso de 

organismo de investimento coletivo que não integre compartimentos patrimoniais 

autónomos, a componente do compartimento patrimonial autónomo é preenchida 

com ‘0000’. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

TIPO DE INDICADOR – É preenchido com o código de tipo de indicador de 

sensibilidade da carteira, “F”, “M”, “D” ou “C”, consoante se trate de sensibilidade da 

carteira a uma variação percentual da taxa de câmbio, do preço das mercadorias, da 

taxa de juro medida pela modified duration ou pela convexidade, respetivamente. 

- Dimensão fixa: 1 caráter alfanumérico. 

 

VALOR DO INDICADOR: É preenchido com o valor assumido pelo indicador, com 

referência ao último dia útil do mês a que respeita o reporte. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos, dos quais 4 decimais. 

 

Para as linhas relativas ao código de indicador Q3 – Indicadores de gestão de risco 

de liquidez, devem ser utilizados os seguintes campos: 

 

CÓDIGO DO OIC: É preenchido com o código de OIC e com o código do 

compartimento patrimonial autónomo, ambos atribuídos pela CMVM. No caso de 

organismo de investimento coletivo que não integre compartimentos patrimoniais 

autónomos, a componente do compartimento patrimonial autónomo é preenchida 

com ‘0000’. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

PRAZO MÁXIMO DE RESGATE: É preenchido com o prazo máximo de resgate, 

contado em número de dias úteis entre a data do pedido de resgate e a respetiva 

data de liquidação, tal como previsto nos documentos constitutivos do organismo de 

investimento coletivo. 

- Dimensão máxima: 4 carateres numéricos. 
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CÓDIGO DO PRAZO PREVISTO PARA A LIQUIDAÇÃO DA CARTEIRA: É 

preenchido com o código do prazo previsto para liquidar as diversas posições em 

carteira, de acordo com a seguinte listagem: 

1- 1 dia ou menos; 

2- Entre 2 a 7 dias; 

3- Entre 8 a 30 dias; 

4- Entre 31 a 90 dias; 

5- Entre 91 a 180 dias; 

6- Entre 181 a 365 dias; 

7- Mais de 365 dias. 

- Dimensão fixa: 1 carater numérico. 

 

PERCENTAGEM DO VLGF: É preenchido com a percentagem do valor líquido global 

do organismo que se prevê que seja liquidada no prazo indicado no campo anterior. 

- Dimensão máxima: 5 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 
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B - EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO 

 

1. Nome do ficheiro: 

 
Uma entidade responsável pela gestão com o nº 102 que gerisse 2 fundos sem 

compartimentos patrimoniais autónomos, respetivamente com os códigos CMVM 

7561, 8469, teria de reportar, com referência a 30 de novembro de 2016, o seguinte 

ficheiro: “IND000102020161130.DAT”. 

 
2. Conteúdo do ficheiro: 

 
Exemplo 1  

Q1;75610000;C;256;11535 

Q1;75610000;V;276;12354 

Q2;75610000;F;0,51 

Q2;84690000;F;0,41 

Q2;75610000;D;2,12 

Q2;84690000;D;1,89 

Q2;75610000;C;0,98 

Q2;84690000;C;0,88 

Q3;75610000;3;1;20 

Q3;75610000;3;2;65,5 

Q3;75610000;3;3;14,5 

Q3;84690000;3;1;17,35 

Q3;84690000;3;2;60,65 

Q3;84690000;3;3;22 

 
Exemplo 2 

Q2;08040000;M;0,015 

Q2;08040000;D;4,85 

Q2;08040000;C;0,26 

Q3;08040000;5;1;15,54 

Q3;08040000;5;2;30,23 

Q3;08040000;5;3;51,87 

Q3;08040000;5;5;0,58 

Q3;08040000;5;6;1,78 
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ANEXO II 

VALUE AT RISK 

 

A - REGRAS DE PREENCHIMENTO 

 

O presente Anexo é preenchido nos termos do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 

3/2016. Por cada linha do ficheiro são indicados os campos infra, com o conteúdo aí 

especificado.  

 

CÓDIGO DO OIC: É preenchido com o código de OIC e com o código do 

compartimento patrimonial autónomo, ambos atribuídos pela CMVM. No caso de 

organismo de investimento coletivo que não integre compartimentos patrimoniais 

autónomos, a componente do compartimento patrimonial autónomo é preenchida 

com ‘0000’. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

DATA DA CARTEIRA: É preenchido com a data da carteira, no formato previsto na 

alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2016. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

TIPO DE SIMULAÇÃO: É preenchido com o código de tipo de simulação, “M”, “H” 

ou “P”, consoante se trate de simulação Monte Carlo, simulação histórica ou VaR 

paramétrico. 

- Dimensão fixa: 1 caráter alfanumérico. 

 

VALOR DO VAR: É preenchido com o VaR (absoluto), em euros, com referência ao 

último dia útil do mês a que respeita o reporte, tendo por pressuposto um intervalo 

de confiança de 99% para um período de 250 dias e assumindo um período de 

detenção em carteira de investimento de 20 dias. Caso a entidade responsável pela 

gestão calcule o VaR com pressupostos distintos dos anteriormente assumidos, além 

do valor apurado naqueles termos, reporta igualmente o VaR com os pressupostos 

por si assumidos. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos, dos quais 4 decimais. 

 

PERCENTAGEM DO VLGF: É preenchido com o valor, em percentagem, 

correspondente ao quociente entre o VaR e o valor líquido global do organismo. 

- Dimensão máxima: 5 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 
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PRESSUPOSTOS DO VAR: É preenchido, caso a entidade responsável pela gestão 

reporte VaR com pressupostos diferentes dos referidos no campo “VALOR DO 

VAR”, com os pressupostos assumidos separados pelo caracter “-“, seguindo a 

seguinte ordem: intervalo de confiança, período e período de detenção da carteira de 

investimento (em dias). 

- Dimensão máxima: 16 carateres alfanuméricos. 
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B - EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO 

 

1. Nome do ficheiro: 

 

Uma entidade responsável pela gestão com o nº 8792 que gerisse 2 fundos um 

destes sem compartimentos patrimoniais autónomos e um outro com dois 

compartimentos patrimoniais autónomos, respetivamente com os códigos CMVM 

136 e 458, teria de reportar, com referência a 31 de março de 2017, o seguinte 

ficheiro: “VAR008792020170331.DAT”. 

 

2. Conteúdo do ficheiro: 

 

01360000;20170331;H;234560,65;5,62; 

01360000;20170331;P;135340,28;3,35;95-250-15 

04580001;20170331;M;465120,31;12,5; 

04580002;20170331;H;10084,54;2,94; 

04580002;20170331;H;8798,95;2,20;95-250-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 

 

ANEXO III 

OPERAÇÕES EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS E 

CÁLCULO DA EXPOSIÇÃO GLOBAL EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

A - REGRAS DE PREENCHIMENTO 

 

O presente Anexo é preenchido nos termos do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 

3/2016. Por cada linha do ficheiro são indicados os campos infra, com o conteúdo aí 

especificado.  

 

CÓDIGO DE INFORMAÇÃO – É preenchido com o código indicando a informação 

em causa, de acordo com a seguinte listagem: 

A – Investimento em instrumentos financeiros derivados no final do trimestre  

B – Exposição global através da abordagem baseada nos compromissos 

C – Valor sujeito a risco 

D - Pressupostos 

- Dimensão fixa: 1 carater alfanumérico. 

 

Para as linhas relativas ao código de informação A – Investimento em instrumentos 

financeiros derivados no final do trimestre, devem ser utilizados os seguintes campos: 

 

DATA DA OPERAÇÃO: Corresponde à data de realização da operação, no formato 

previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2016. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO FINANCEIRO DERIVADO: É preenchido com a 

denominação do instrumento financeiro derivado, tal como é formalmente designado 

nas respetivas condições gerais, indicando, caso aplicável, o mercado onde foi 

negociado. 

- Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 

 

PAÍS DA CONTRAPARTE: É preenchido com a identificação do país de residência 

da contraparte, nos termos previstos na alínea e) do n.º 2 do artigo 5.º do 

Regulamento da CMVM n.º 3/2016. 

- Dimensão fixa: 2 carateres alfanuméricos. 

 

CÓDIGO DA CONTRAPARTE: É preenchido com o código LEI da entidade 

contraparte, nos termos previstos na alínea g) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento 
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da CMVM n.º 3/2016. Na ausência do código referido naquela alínea, é preenchido 

com o respetivo número de identificação fiscal. 

- Dimensão máxima: 20 carateres alfanuméricos. 

 

DESCRIÇÃO DA CONTRAPARTE: É preenchido com o nome ou denominação da 

contraparte da operação, sem utilização de abreviaturas. 

- Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 

 

DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: É preenchido com a data de vencimento 

do contrato, no formato previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento 

da CMVM n.º 3/2016. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

NÚMERO DE CONTRATOS: É preenchido com número de contratos da posição 

líquida em aberto. 

- Dimensão máxima: 8 carateres numéricos. 

 

POSIÇÃO LÍQUIDA: É preenchido com as constantes “C” ou “V”, consoante o sinal 

da posição líquida seja compradora ou vendedora. 

- Dimensão fixa: 1 carater alfanumérico. 

 

VALOR NOCIONAL: É preenchido com o valor nocional do contrato, em euros. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos, dos quais 4 decimais. 

 

Para as linhas relativas ao código de informação B – Exposição global através da 

abordagem baseada nos compromissos, devem ser utilizados os seguintes campos: 

 

DATA: É preenchido com a data em que, no trimestre, o organismo de investimento 

coletivo deteve instrumentos financeiros derivados, no formato previsto na alínea c) 

do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2016. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

IFD SEM MECANISMOS DE COMPENSAÇÃO E DE COBERTURA DE RISCO: É 

preenchido com o valor de mercado de posições equivalentes nos ativos subjacentes 

relativamente a cada instrumento financeiro derivado para o qual não existam 

mecanismos de compensação e de cobertura do risco. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos, dos quais 4 decimais. 
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IFD COM MECANISMOS DE COMPENSAÇÃO E DE COBERTURA DE RISCO: É 

preenchido com o valor de mercado de posições líquidas equivalentes nos ativos 

subjacentes relativamente a instrumentos financeiros derivados para os quais 

existam mecanismos de compensação e de cobertura do risco. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos, dos quais 4 decimais. 

 

GARANTIA OBJETO DE REINVESTIMENTO: É preenchido com o valor de mercado 

das garantias objeto de reinvestimento associado a técnicas e instrumentos de 

gestão, incluindo acordos de recompra ou empréstimo de valores mobiliários. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos, dos quais 4 decimais. 

 

EXPOSIÇÃO GLOBAL: É preenchido com o valor da exposição global em 

instrumentos financeiros derivados em percentagem do valor líquido global do 

organismo. 

- Dimensão máxima: 5 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 

 

Para as linhas relativas ao código de informação C – Valor sujeito a risco, devem ser 

utilizados os seguintes campos: 

 

DATA: É preenchido com a data em que, no trimestre, o organismo de investimento 

coletivo deteve instrumentos financeiros derivados, no formato previsto na alínea c) 

do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2016. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

VALOR SUJEITO A RISCO: É preenchido com o valor sujeito a risco, em euros. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos, dos quais 4 decimais. 

 

PERCENTAGEM DO VLGF: Caso aplicável é preenchido com o valor sujeito a risco 

absoluto (relativamente ao valor líquido global do organismo de investimento 

coletivo).  

- Dimensão máxima: 5 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 

 

PERCENTAGEM DO VAR DA CARTEIRA DE REFERÊNCIA: Caso aplicável é 

preenchido com o valor sujeito a risco relativo (relativamente ao valor sujeito a risco 

da carteira de referência). 

- Dimensão máxima: 5 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 

 

CARTEIRA DE REFERÊNCIA: Caso aplicável é preenchido com a identificação da 

carteira de referência utilizada no cálculo do valor sujeito a risco relativo. 

- Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 



 
 

16 

 

Para as linhas relativas ao código de informação D – Pressupostos, devem ser 

utilizados os seguintes campos: 

 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO: É preenchido com a periodicidade de cálculo do 

valor sujeito a risco. 

- Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 

 

PERÍODO DE DETENÇÃO DA CARTEIRA: É preenchido com o período de tempo 

para liquidar as posições em carteira (em dias). 

- Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 

 

INTERVALO DE CONFIANÇA: É preenchido com o intervalo de confiança 

considerado. 

- Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 

 

RISCO DO ATIVO SUBJACENTE: É preenchido com a volatilidade histórica do ativo 

subjacente. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos, dos quais 4 decimais. 

 

NÚMERO DE OBSERVAÇÕES CONSIDERADAS PARA O RISCO DO ATIVO 

SUBJACENTE: É preenchido com o número de observações consideradas para 

efeitos de cálculo da volatilidade. 

- Dimensão máxima: 8 carateres numéricos. 
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B - EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO 

 

1. Nome do ficheiro: 

 

Uma entidade responsável pela gestão com o nº 450 que gerisse 1 fundo sem 
compartimentos patrimoniais autónomos com o código CMVM 32, teria de reportar, 
com referência a 31 de dezembro de 2016, o seguinte ficheiro: 
“IFD00045000320000020161231.DAT”. 

 

2. Conteúdo do ficheiro: 

 

Exemplo 1 

 

A;20161231;PSI20 Fut Mar 2017 – DP;PT;50xxxxxxx;Entidade 

XYZ;20170317;17;C;84564,00 

B;20161231;84564,00;;;8,56 

 

Exemplo 2 

 

A;20180330;Forward GBP-EUR 

;GB;4PRUHT5JPPGFXF9BB457;ZYX;20180419;1;V;315468 

C;20180101;215100,34;;180;Ays 

[para os restantes dias do trimestre] 

C;20180331;215500,45;;181;Ays 

D;diária;19;99;0,71;250 
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ANEXO IV 

OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO E DE REPORTE 

 

A - REGRAS DE PREENCHIMENTO 

 

O presente Anexo é preenchido nos termos do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 

3/2016. Por cada linha do ficheiro são indicados os campos infra, com o conteúdo aí 

especificado.  

 

CÓDIGO DE INFORMAÇÃO – É preenchido com o código de informação, de acordo 

com a seguinte listagem: 

Q1 – Identificação de operações de empréstimos e de reporte  

Q2 – Identificação de garantias relativas às operações em aberto no final do trimestre 

Q3 – Outras informações relativas às operações 

- Dimensão fixa: 2 carateres alfanuméricos. 

 

Para as linhas relativas ao código de atividade Q1 – Identificação de operações de 

empréstimos e de reporte, devem ser utilizados os seguintes campos: 

 

OPERAÇÃO: É preenchido com as constantes “E” ou “R”, consoante a operação 

realizada seja uma operação de empréstimo de ativos ou uma operação de reporte, 

seguida de um número sequencial (por exemplo, E1 ou R1). 

- Dimensão máxima: 3 carateres alfanuméricos. 

 

DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: É preenchido com a data de início da operação, 

no formato previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 

3/2016. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

DATA DE FIM DA OPERAÇÃO: É preenchido com a data de fim da operação, no 

formato previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 

3/2016. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

CÓDIGO DO ATIVO: É preenchido com o código ISIN, nos termos previstos na alínea 

h) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2016, caso aplicável. 

- Dimensão máxima: 12 carateres alfanuméricos. 
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DESCRIÇÃO DO ATIVO: É preenchido com o nome completo dos ativos, sem 

utilização de abreviaturas. 

- Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 

QUANTIDADE DO ATIVO: É preenchido com a quantidade de ativos emprestados 

ou objeto de reporte. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos, dos quais 4 decimais. 

 

COTAÇÃO DO ATIVO: É preenchido com a cotação dos ativos emprestados ou 

objeto de reporte. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos, dos quais 4 decimais. 

 

VALOR TOTAL DO ATIVO: É preenchido com o valor, em euros, dos ativos 

emprestados ou objeto de reporte. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos, dos quais 4 decimais. 

 

Para as linhas relativas ao código de atividade Q2 – Identificação de garantias 

relativas às operações em aberto no final do trimestre, devem ser utilizados os 

seguintes campos: 

 

OPERAÇÃO: É preenchido com as constantes “E” ou “R”, consoante a operação 

realizada seja uma operação de empréstimo de ativos ou uma operação de reporte, 

seguida de um número sequencial (por exemplo, E1 ou R1). 

- Dimensão máxima: 3 carater alfanumérico. 

 

CÓDIGO DE ATIVO - GARANTIA: É preenchido com o código ISIN, nos termos 

previstos na alínea h) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2016, 

caso aplicável. 

- Dimensão máxima: 12 carateres alfanuméricos. 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVO - GARANTIA: É preenchido com o nome completo do ativo 

recebido a título de garantia, sem utilização de abreviaturas.  

- Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 

 

QUANTIDADE DE ATIVO - GARANTIA: É preenchido com a quantidade do ativo 

que constitui a garantia. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos, dos quais 4 decimais. 
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Para as linhas relativas ao código de atividade Q3 – Outras informações relativas 

às operações, devem ser utilizados os seguintes campos: 

 

OPERAÇÃO: É preenchido com as constantes “E” ou “R”, consoante a operação 

realizada seja uma operação de empréstimo de ativos ou uma operação de reporte, 

seguida de um número sequencial (por exemplo, E1 ou R1). 

- Dimensão máxima: 3 carater alfanumérico. 

 

VALOR MÉDIO PONDERADO DE ATIVOS – GARANTIA: É preenchido com o valor 

médio ponderado dos ativos recebidos a título de garantia, após ajustamento 

(“haircuts”). 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos, dos quais 4 decimais. 

 

VALOR TOTAL DE GARANTIAS: É preenchido com o valor, em euros, dos ativos 

que constituem as garantias. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos, dos quais 4 decimais. 

 

PAÍS DA CONTRAPARTE: É preenchido com a identificação do país de residência 

da contraparte da operação, nos termos previstos na alínea e) do n.º 2 do artigo 5.º 

do Regulamento da CMVM n.º 3/2016. 

- Dimensão fixa: 2 carateres alfanuméricos. 

 

CÓDIGO DA CONTRAPARTE: É preenchido com o código LEI da entidade 

contraparte da operação, nos termos previstos na alínea g) do n.º 2 do artigo 5.º do 

Regulamento da CMVM n.º 3/2016. Na ausência do código referido naquela alínea, 

é preenchido com o respetivo número de identificação fiscal. 

- Dimensão máxima: 20 carateres alfanuméricos. 

 

DESCRIÇÃO DA CONTRAPARTE: É preenchido com o nome ou denominação da 

contraparte da operação, sem utilização de abreviaturas. 

- Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 

 

PERCENTAGEM DOS ATIVOS: É preenchido com a percentagem do valor das 

garantias em função dos valores emprestados ou objeto de reporte. 

- Dimensão máxima: 5 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 
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PERCENTAGEM DO VLGF: É preenchido com a diferença entre o montante dos 

ativos objeto de empréstimo ou reporte e o montante das garantias, em percentagem 

do VLGF. 

- Dimensão máxima: 5 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 

 

POSIÇÃO A PRAZO: Para as operações de reporte, é preenchido com as constantes 

“C” ou “V”, consoante a responsabilidade seja compradora ou vendedora a prazo. 

- Dimensão fixa: 1 carater alfanumérico. 

 

VALOR DE RECOMPRA/REVENDA: Para as operações de reporte, é preenchido 

com o valor, em euros, de recompra ou revenda. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos, dos quais 4 decimais. 
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B - EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO 
 

1. Nome do ficheiro: 

 

Uma entidade responsável pela gestão com o nº 6232 que gira o fundo com o código 

CMVM 3333 e com operações de empréstimo e/ou de reporte para o 1º trimestre de 

2017, teria o seguinte nome: “OER00623233330000020170331.DAT”. 

 

2. Conteúdo do ficheiro:  

Q1;E1;20170101;20170131;PTxxxxxxxxxx;RXB SGPS – S.A.;102;1,0214;104,1828 

Q1;E2;20170201;20170202;PTxxxxxxxxxx;RXB SGPS – S.A.;1000;2,89;2890 

Q1;R1;20170303;20170331;PTxxxxxxxxxx;BXR Finance 5%;20;108,4324;2168,648 

Q2;E2;LUxxxxxxxxxx;ABC S.A.;5 

Q2;E2;PT0000000000;DEF 2%;30 

Q2;R1;XSxxxxxxxxxx;XYZ SGPS;2000 

Q3;E1;;;PT;5xxxxxxxx;entidade A;;;; 

Q3;E2;70,82;2478,70;PT;TO934O0VY91V06Q0FH97;Banco X;85,7682;0,0059;; 

Q3;R1;0,9873;1974,6;ES;ESX9999999X;entidade BYZ;91,0521;0,0032;C;110 
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ANEXO V 

INFORMAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

A - REGRAS DE PREENCHIMENTO 

 

O presente Anexo é preenchido nos termos do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 

3/2016. Por cada linha do ficheiro são indicados os campos infra, com o conteúdo aí 

especificado.  

 

CÓDIGO DE INFORMAÇÃO – É preenchido com o código de informação, de acordo 

com a seguinte listagem: 

Q1 – Opinião  

Q2 – Reservas 

Q3 – Ênfases 

- Dimensão fixa: 2 carateres alfanuméricos. 

 

Para as linhas relativas ao código de atividade Q1 – Opinião, devem ser utilizados os 

seguintes campos: 

 

TIPO DE OPINIÃO: É preenchido com as abreviaturas “OSRE”, “OCRE”, “OCR”, 

“OCE”, “EO” ou “OA”, consoante seja uma opinião sem reservas e ênfases, uma 

opinião com reservas e ênfases, uma opinião com reservas, uma opinião com 

ênfases, uma escusa de opinião ou uma opinião adversa. 

- Dimensão máxima: 4 carateres alfanuméricos. 

 
DESCRIÇÃO DA OPINIÃO: É preenchido com a redação da opinião que consta do 

relatório de auditoria.  

- Dimensão máxima: 2000 carateres alfanuméricos. 

 

NÚMERO DE RESERVAS: Caso aplicável, é preenchido com o número de reservas 

que constam do relatório de auditoria. 

- Dimensão máxima: 3 carateres numéricos. 

 

NÚMERO DE ÊNFASES: Caso aplicável, é preenchido com o número de ênfases 

que constam do relatório de auditoria. 

- Dimensão máxima: 3 carateres numéricos. 
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Para as linhas relativas ao código de atividade Q2 – Reservas, devem ser utilizados os 

seguintes campos: 

 

IDENTIFICAÇÃO DE RESERVAS: É preenchido com um número sequencial de 1 a 

n, sendo n o número total de reservas. 

- Dimensão máxima: 3 carateres numéricos. 

 

DESCRIÇÃO DA RESERVA: É preenchido com a redação da reserva que consta do 

relatório de auditoria.  

- Dimensão máxima: 2000 carateres alfanuméricos. 

 

Para as linhas relativas ao código de atividade Q3 – Ênfases, devem ser utilizados os 

seguintes campos: 

 

IDENTIFICAÇÃO DE ÊNFASES É preenchido com um número sequencial de 1 a n, 

sendo n o número total de ênfases. 

- Dimensão máxima: 3 carateres numéricos. 

 

DESCRIÇÃO DA ÊNFASE: É preenchido com a redação da ênfase que consta do 

relatório de auditoria.  

- Dimensão máxima: 2000 carateres alfanuméricos. 
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B - EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO 
 

1. Nome do ficheiro: 

 

Uma entidade responsável pela gestão com o n.º 7894 que gira o fundo com o código 

CMVM 2578, teria de reportar, com referência a 31 de dezembro de 2016 o seguinte 

nome: “RAU00789425780000020161231.DAT”. 

 

2. Conteúdo do ficheiro:  

 

Q1;OCRE;zzzzz;2;1 

Q2;1;yyyyyy 

Q2;2;xxxxxx 

Q3;1;aaaaaa  
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ANEXO VI 

TAXA DE ENCARGOS CORRENTES, ROTAÇÃO MÉDIA DA CARTEIRA E 

INDICADOR SINTÉTICO DE RISCO E REMUNERAÇÃO 

 

A - REGRAS DE PREENCHIMENTO 

 

O presente Anexo é preenchido nos termos do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 

3/2016. Por cada linha do ficheiro são indicados os campos infra, com o conteúdo aí 

especificado.  

 

CÓDIGO DO OIC: É preenchido com o código de OIC e com o código do 

compartimento patrimonial autónomo, ambos atribuídos pela CMVM. No caso de 

organismo de investimento coletivo que não integre compartimentos patrimoniais 

autónomos, a componente do compartimento patrimonial autónomo é preenchida 

com ‘0000’. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

TAXA DE ENCARGOS CORRENTES: É preenchido com o valor em percentagem 

da taxa de encargos correntes em divulgação nos documentos constitutivos.  

- Dimensão máxima: 10 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

TIPO DE TEC: É preenchido com as constantes “A” ou “E”, consoante a taxa de 

encargos correntes divulgada respeite ao ano civil anterior ou a uma estimativa. 

- Dimensão fixa: 1 carater alfanumérico. 

 

ROTAÇÃO MÉDIA DA CARTEIRA: É preenchido com o valor em percentagem da 

rotação média da carteira respeitante ao ano civil anterior. 

- Dimensão máxima: 10 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

INDICADOR SINTÉTICO DE RISCO E DE REMUNERAÇÃO: É preenchido com o 

valor em percentagem da volatilidade subjacente ao indicador sintético de risco e de 

remuneração em vigor. 

- Dimensão máxima: 8 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 
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B - EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO 

 

1. Nome do ficheiro: 

 

Uma entidade responsável pela gestão com o nº 201 que gerisse 3 fundos sem 

compartimentos patrimoniais autónomos, respetivamente com os códigos CMVM 

9900, 9901 e 9902, taxas de encargos correntes de 1,00%, 1,10% e 1,20%, rotações 

médias da carteira de 25,25%, 50,50% e 75,75% e indicador sintético de risco e de 

remuneração de 0,47%, 3,32% e 11,64% no ano de 2016, teria o seguinte nome: 

“TGC000201020161231.DAT”. 

 

2. Conteúdo do ficheiro: 

 

99000000;1,00;A;25,25;0,47 

99010000;1,10;A;50,50;3,32 

99020000;1,20;E;75,75;11,64 
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ANEXO VII 

ENCARGOS ASSOCIADOS À COMERCIALIZAÇÃO DOS ORGANISMOS DE 

INVESTIMENTO COLETIVO 

 

A - REGRAS DE PREENCHIMENTO 

 

O presente Anexo é preenchido nos termos do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 

3/2016. Por cada linha do ficheiro são indicados os campos infra, com o conteúdo aí 

especificado. 

 

COMISSÃO DE SUBSCRIÇÃO (TSB)  

 

COMISSÃO DE SUBSCRIÇÃO: É preenchido com o valor em percentagem da 

comissão de subscrição (máxima) inicial e aquando da sua alteração.  

- Dimensão máxima: 6 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DO MONTANTE DO INVESTIMENTO: É 

preenchido com o limite inferior do intervalo do montante do investimento em euros, 

utilizado para efeitos de determinação da comissão a aplicar. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 

 

LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DO MONTANTE DO INVESTIMENTO: É 

preenchido, caso exista, com o limite superior do intervalo do montante do 

investimento em euros, utilizado para efeitos de determinação da comissão a aplicar. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 

 

CATEGORIA DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: Corresponde às diferentes 

categorias de unidades de participação existentes. É preenchido com as constantes 

“CA” (categoria A), “CB” (categoria B), “CC” (categoria C) e assim sucessivamente, 

consoante o número de categorias existentes. Caso não existam categorias este 

campo não deverá ser preenchido.  

- Dimensão fixa: 2 carateres alfanuméricos. 

 

COMISSÃO DE RESGATE (TRS) 

 

COMISSÃO DE RESGATE: É preenchido com o valor em percentagem da comissão 

de resgate (máxima) inicial e aquando da sua alteração.  

- Dimensão máxima: 6 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 
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LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DO MONTANTE DO INVESTIMENTO: É 

preenchido com o limite inferior do intervalo do montante do investimento em euros, 

utilizado para efeitos de determinação da comissão a aplicar. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 

 

LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DO MONTANTE DO INVESTIMENTO: É 

preenchido, caso exista, com o limite superior do intervalo do montante do 

investimento em euros, utilizado para efeitos de determinação da comissão a aplicar. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 

 

LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DO PRAZO DO INVESTIMENTO: É preenchido 

com o limite inferior do intervalo do prazo do investimento, medido na respetiva 

unidade, utilizado para efeitos de determinação da comissão a aplicar. 

- Dimensão máxima: 6 carateres numéricos dos quais 3 casas decimais. 

 

LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DO PRAZO DO INVESTIMENTO: É 

preenchido, caso exista, com o limite superior do intervalo do prazo do investimento, 

medido na respetiva unidade, utilizado para efeitos de determinação da comissão a 

aplicar. 

- Dimensão máxima: 6 carateres numéricos dos quais 3 casas decimais. 

 

UNIDADE DO PRAZO DO INVESTIMENTO: É preenchido com a unidade do prazo 

do investimento, com as constantes “A” ou “D”, consoante se trate de anos ou de 

dias. 

- Dimensão fixa: 1 caráter alfanumérico. 

 

CATEGORIA DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: Corresponde às diferentes 

categorias de unidades de participação existentes. É preenchido com as constantes 

“CA” (categoria A), “CB” (categoria B), “CC” (categoria C) e assim sucessivamente, 

consoante o número de categorias existentes. Caso não existam categorias este 

campo não deverá ser preenchido.  

- Dimensão fixa: 2 carateres alfanuméricos. 

 

COMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA (FTR) 

 

COMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA: É preenchido com o valor em percentagem da 

comissão de transferência (máxima) inicial e aquando da sua alteração.  

- Dimensão máxima: 6 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 
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LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DO MONTANTE DO INVESTIMENTO: É 

preenchido com o limite inferior do intervalo do montante do investimento em euros, 

utilizado para efeitos de determinação da comissão a aplicar. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 

 

LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DO MONTANTE DO INVESTIMENTO: É 

preenchido, caso exista, com o limite superior do intervalo do montante do 

investimento em euros, utilizado para efeitos de determinação da comissão a aplicar. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 2 casas decimais. 

 

LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DO PRAZO DO INVESTIMENTO: É preenchido 

com o limite inferior do intervalo do prazo do investimento, medido na respetiva 

unidade, utilizado para efeitos de determinação da comissão a aplicar. 

- Dimensão máxima: 6 carateres numéricos dos quais 3 casas decimais. 

 

LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DO PRAZO DO INVESTIMENTO: É 

preenchido, caso exista, com o limite superior do intervalo do prazo do investimento, 

medido na respetiva unidade, utilizado para efeitos de determinação da comissão a 

aplicar. 

- Dimensão máxima: 6 carateres numéricos dos quais 3 casas decimais. 

 

UNIDADE DO PRAZO DO INVESTIMENTO: É preenchido com a unidade do prazo 

do investimento, com as constantes “A” ou “D”, consoante se trate de anos ou de 

dias. 

- Dimensão fixa: 1 caráter alfanumérico. 

 

CATEGORIA DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: Corresponde às diferentes 

categorias de unidades de participação existentes. É preenchido com as constantes 

“CA” (categoria A), “CB” (categoria B), “CC” (categoria C) e assim sucessivamente, 

consoante o número de categorias existentes. Caso não existam categorias este 

campo não deverá ser preenchido.   

- Dimensão fixa: 2 carateres alfanuméricos. 
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B - EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO 
 

1. Nome do ficheiro: 

 

Uma entidade responsável pela gestão com o nº 34 que gira o fundo com o código 

CMVM 9999 sem compartimentos patrimoniais autónomos e com as seguintes 

comissões de subscrição e resgate (máximas), em vigor a partir do dia 1 de janeiro 

de 2016, aplicáveis a um investimento realizado num determinado montante/prazo: 

 

- comissões de subscrição 

Montante  

≤ 1.000 € 1% 

> 1.000 € 0% 

 

- comissões de resgate 

Prazo ≤ 180 dias 
> 180 dias e ≤ 

365 dias 

> 1 ano e ≤ 2 

anos 
> 2 anos 

 3% 2,5% 2% 1,5% 

 

teriam os seguintes nomes: “TSB000034999900000201060101.DAT” (subscrição) e 

“TRS000034999900000201060101.DAT” (resgate). 

 

2. Conteúdo do ficheiro: 

 

- subscrição: 

 

1;0;1000; 

0;1000,01;; 

 
- resgate: 

 

3;0;;0;180;D; 

2,5;0;;181;365;D; 

2;0;;1,001;2;A; 

1,5;0;;2,001;;A; 

 
Os intervalos do montante e do prazo do investimento não se sobrepõem, sendo 

utilizado, para esse efeito, caso se revele necessário, o número máximo de casas 

decimais. 
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No caso da entrada em vigor no dia 1 de fevereiro de 2016 das seguintes comissões de 

resgate (máximas), aplicáveis a um investimento realizado num determinado prazo: 

- comissões de resgate 

 

Prazo ≤ 1 ano > 1 ano e ≤ 2 anos > 2 anos 

 2,5% 2% 1,5% 

 

- resgate: 

 

2,5;0;;0;1;A; 

2;0;;1,001;2;A; 

1,5;0;;2,001;;A; 

 

As comissões de resgate (máximas) aplicáveis a um investimento realizado num prazo 

superior a 1 ano são igualmente reportadas, apesar das mesmas não sofrerem 

alterações. 

No caso da entrada em vigor no dia 1 de março de 2016 das seguintes comissões de 

resgate (máximas), aplicáveis a um investimento realizado num determinado 

montante/prazo: 

 

- comissões de resgate 

Prazo 

Montante 
≤ 1 ano > 1 ano e ≤ 2 anos > 2 anos 

≤ 1.000 € 1% 0,5% 0% 

> 1.000 € 2,5% 2% 1,5% 

 

- resgate: 

 

2,5;1000,01;;0;1;A; 

2;1000,01;;1,001;2;A; 

1,5;1000,01;;2,001;;A; 

1;0;1000;0;1;A; 

0,5;0;1000;1,001;2;A; 

0;0;1000;2,001;;A; 
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ANEXO VIII 

ERROS OCORRIDOS NO CÁLCULO E DIVULGAÇÃO DO VALOR DA 

UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 

 

A - REGRAS DE PREENCHIMENTO 

 

O presente Anexo é preenchido nos termos do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 

3/2016. Por cada linha do ficheiro são indicados os campos infra, com o conteúdo aí 

especificado.  

 

CÓDIGO DE INFORMAÇÃO – É preenchido com o código indicando a informação 

em causa, de acordo com a seguinte listagem: 

A – Erro no valor da unidade de participação 

B – Ressarcimento 

- Dimensão fixa: 1 carater alfanumérico. 

 

Para as linhas relativas ao código de informação A – Erro no valor da unidade de 

participação, devem ser utilizados os seguintes campos: 

 

DATA: Data a que respeita o valor da unidade de participação, no formato previsto 

na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2016. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

VALOR CORRETO: É preenchido com o valor correto da unidade de participação.  

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

VALOR UTILIZADO: É preenchido com o valor utilizado da unidade de participação.  

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

DIFERENÇA NO VALOR DA UP: É preenchido com a diferença entre o valor correto 

e o valor utilizado. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

PERCENTAGEM DA DIFERENÇA NO VALOR DA UP: É preenchido com o 

quociente entre a diferença apurada no campo de informação anterior e o valor 

utilizado. 

- Dimensão máxima: 8 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 
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OPERAÇÕES: É preenchido com o código de tipo de operação, “S” ou “R”, 

consoante se trate de subscrições ou resgates de organismo de investimento 

coletivo. 

- Dimensão fixa: 1 carater alfanumérico. 

 

NÚMERO DE OPERAÇÕES: É preenchido com o número de operações de 

subscrição ou de resgate realizadas. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos. 

 

QUANTIDADE: É preenchido com o número de unidades de participação. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

VALOR APURADO: É preenchido com a diferença total considerando a discrepância 

entre o valor correto e o valor utilizado. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

Para as linhas relativas ao código de informação B – Ressarcimento, devem ser 

utilizados os seguintes campos: 

 

ENTIDADE: É preenchido com as constantes “O” ou “P”, consoante as informações 

respeitem ao ressarcimento do organismo de investimento coletivo ou dos 

participantes. 

- Dimensão fixa: 1 carater alfanumérico. 

 

DATA: É preenchido com a data do crédito em conta do organismo de investimento 

coletivo ou à data do último pagamento para efeitos de conclusão do ressarcimento 

aos participantes, no formato previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do 

Regulamento da CMVM n.º 3/2016. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

MONTANTE: É preenchido com o valor total pago, em euros. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

TIPO DE OPERAÇÃO: Caso o campo “ENTIDADE” seja preenchido com a 

constante “P”, é preenchido com o código de tipo de operação, “S” ou “R”, consoante 

se trate de subscrições ou resgates de organismo de investimento coletivo. 

- Dimensão fixa: 1 carater alfanumérico. 
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NÚMERO DE PARTICIPANTES: Caso o campo “ENTIDADE” seja preenchido com 

a constante “P”, é preenchido com o número de participantes ressarcidos. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos. 
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B – EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO 

 

1. Nome do ficheiro: 

 

Uma entidade responsável pela gestão com o nº 2326 que gira o fundo com o código 

CMVM 8888 sem compartimentos patrimoniais autónomos e com um erro ocorrido 

no cálculo do valor da unidade de participação para os dias 7 e 8 de março de 2016, 

teria o seguinte nome: “ERR00232688880000020160308.DAT”. 

 

2. Conteúdo do ficheiro:  

 

A;20160307;10,3172;10,3224;-0,0052;-0,0504;S;1;1916,2411;-9,9645 

A;20160307;10,3172;10,3224;-0,0052;-0,0504;R;1;904,1836;-4,7018 

A;20160308;10,3170;10,3222;-0,0052;-0,0504;;;; 

 

B;O;20160324;5,26;; 

B;P;20160324;34,05;R;5 

B;P;20160324;25,02;S;2 
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ANEXO IX 

COMUNICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE DIREITOS DE VOTO 

 

A - REGRAS DE PREENCHIMENTO 

 

O presente Anexo é preenchido nos termos do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 

3/2016. Por cada linha do ficheiro, são indicados os campos infra, com o conteúdo aí 

especificado.  

 

FORMA DO EXERCÍCIO: É preenchido com as constantes “P”, “C”, “R” ou “O”, 

consoante a forma utilizada para o exercício de direito de voto tenha sido por 

participação, correspondência, representação ou outra. 

- Dimensão fixa: 1 carater alfanumérico. 

 

DESCRIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO: Caso o campo “FORMA DE EXERCÍCIO” 

seja preenchido com a constante “R”, é preenchido com o nome do representante da 

entidade responsável pela gestão e a sua relação com esta, bem como com os 

termos do mandato conferido, sem utilização de abreviaturas. 

- Dimensão fixa: 400 carateres alfanuméricos.  

 

CÓDIGO DO ATIVO DO EMITENTE: É preenchido com o código ISIN, nos termos 

previstos na alínea h) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2016, 

caso aplicável. 

- Dimensão máxima: 12 carateres alfanuméricos. 

 

DESCRIÇÃO DO EMITENTE: É preenchido com a denominação da respetiva 

entidade emitente, sem utilização de abreviaturas. 

- Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 

 

CÓDIGO DO OIC: É preenchido com o código de OIC e com o código do 

compartimento patrimonial autónomo, ambos atribuídos pela CMVM. No caso de 

organismo de investimento coletivo que não integre compartimentos patrimoniais 

autónomos, a componente do compartimento patrimonial autónomo é preenchida 

com ‘0000’. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

NÚMERO DE AÇÕES DETIDAS: É preenchido com o número de ações detidas por 

cada organismo de investimento coletivo na data do exercício do direito de voto. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 
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PERCENTAGEM DE DIREITOS DE VOTO: É preenchido com a percentagem dos 

direitos de voto detidos por cada organismo de investimento coletivo. 

- Dimensão máxima: 8 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA: É preenchido com a identificação das 

deliberações da Assembleia Geral da emitente. 

- Dimensão máxima: 400 carateres alfanuméricos. 

 

SENTIDO DE VOTO: É preenchido com o sentido de voto em relação a cada uma 

das deliberações da Assembleia Geral da emitente. 

- Dimensão máxima: 400 carateres alfanuméricos. 

 

JUSTIFICAÇÃO: É preenchido com a justificação do sentido de voto, relativamente 

a cada uma das deliberações da Assembleia Geral da emitente. 

- Dimensão máxima: 2000 carateres alfanuméricos. 
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B - EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO 

 

1. Nome do ficheiro:  

 

Comunicação de exercício de direitos de voto dos fundos com código CMVM 8 e 9 

sem compartimentos patrimoniais autónomos, ambos geridos pela entidade 

responsável pela gestão 506 relativamente à data de Assembleia Geral de 31 de 

março de 2016, teria o nome de ficheiro “VOT00050620160331.DAT”. 

 

2. Conteúdo do ficheiro:  

 

Exemplo de forma de exercício por representação: 

 

R;representante Y;PTXXXXXXXXXX;entidade XYZ 

SGPS;00080000;638103,00;3,1905;Ponto 1;Favorável;justificação abcxxx 

R;representante Y;PTXXXXXXXXXX;;entidade XYZ 

SGPS;00080000;638103,00;3,1905;Ponto 2;Desfavorável;justificação abcxxx 

R;representante Y;LUXXXXXXXXXX;entidade XYZ 

SGPS;00090000;13573,00;0,0669;Ponto 1;Favorável;justificação abcxxx 

R;representante Y;LUXXXXXXXXXX;entidade XYZ SGPS;00090000; 

13573,00;0,0669;Ponto 2;Desfavorável;justificação abcxxx 
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ANEXO X 

COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES SOBRE AÇÕES OU VALORES 

MOBILIÁRIOS QUE DÃO DIREITO À SUA AQUISIÇÃO OU UNIDADES DE 

PARTICIPAÇÃO 

 

A - REGRAS DE PREENCHIMENTO 

 

O presente Anexo é preenchido nos termos do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 

3/2016. Por cada linha do ficheiro, são indicados os campos infra, com o conteúdo aí 

especificado.  

 

CÓDIGO DE INFORMAÇÃO: É preenchido com o código indicando a informação em 

causa, de acordo com a seguinte listagem: 

A – Comunicação de operações sobre ações ou valores mobiliários que dão direito 

à sua aquisição realizadas pela entidade responsável pela gestão 

B – Comunicação de operações sobre unidades de participação realizadas pela 

entidade responsável pela gestão 

- Dimensão fixa: 1 carater alfanumérico. 

 

Para as linhas relativas ao código de informação A – Comunicação de operações 

sobre ações ou valores mobiliários que dão direito à sua aquisição realizadas pela 

entidade responsável pela gestão, devem ser utilizados os seguintes campos: 

 

CÓDIGO DE INFORMAÇÃO DE 2º NÍVEL: É preenchido com o código de 

informação em causa, de acordo com a seguinte listagem: 

Q1 – Operações sobre valores mobiliários  

Q2 – Carteira do(s) OIC(s) geridos à data das operações sobre valores mobiliários 

Q3 – Transações do(s) OIC(s) geridos à data da operação sobre valores mobiliários 

- Dimensão fixa: 2 carateres alfanuméricos. 
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Para as linhas relativas ao 2º nível código de informação Q1 – Operações sobre ações 

ou valores mobiliários, devem ser utilizados os seguintes campos: 

 

TIPO DE ADQUIRENTE/ALIENANTE: É preenchido com as abreviaturas “OA”, “DI” 

ou “OP”, consoante o adquirente ou alienante seja membro do órgão de 

administração da entidade responsável pela gestão, seja responsável pelas decisões 

de investimento ou outra pessoa com relação com membro do órgão de 

administração ou com o responsável pelas decisões de investimento. 

- Dimensão fixa: 2 carateres alfanuméricos. 

 

DESCRIÇÃO DO ADQUIRENTE/ALIENANTE: É preenchido com o nome ou 

denominação do adquirente ou alienante, sem utilização de abreviaturas. 

 - Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 

 

NIF DO ADQUIRENTE/ALIENANTE: É preenchido com o número de identificação 

fiscal do adquirente ou alienante. 

- Dimensão máxima: 30 carateres numéricos. 

 

DESCRIÇÃO DA PESSOA DE RELAÇÃO: Caso o campo “TIPO DE 

ADQUIRENTE/ALIENANTE” seja preenchido com a abreviatura “OP”, é preenchido 

com o nome da pessoa com a qual o adquirente ou alienante se encontre em relação, 

sem utilização de abreviaturas. 

 - Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 

 

NIF DA PESSOA DE RELAÇÃO: Caso o campo “TIPO DE 

ADQUIRENTE/ALIENANTE” seja preenchido com a abreviatura “OP”, é preenchido 

com o número de identificação fiscal da pessoa com a qual o adquirente ou alienante 

se encontre em relação. 

- Dimensão máxima: 30 carateres numéricos. 

 

TIPO DE RELAÇÃO: Caso o campo “TIPO DE ADQUIRENTE/ALIENANTE” seja 

preenchido com a abreviatura “OP”, é preenchido com as abreviaturas “OA” ou “DI”, 

consoante a pessoa com a qual o adquirente ou alienante se encontre em relação 

seja membro do órgão de administração da entidade responsável pela gestão ou 

responsável pelas decisões de investimento. 

- Dimensão fixa: 2 carateres alfanuméricos. 

 

CÓDIGO DO ATIVO: É preenchido com o código ISIN, nos termos previstos na alínea 

h) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2016, caso aplicável. 

- Dimensão máxima: 12 carateres alfanuméricos. 
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DESCRIÇÃO DO ATIVO: Contém obrigatoriamente a designação do ativo, 

independentemente da existência de código do ativo. 

- Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 

 

OPERAÇÃO: É preenchido com as constantes “C” ou “V”, consoante se trate de 

operação de compra ou de venda. 

- Dimensão fixa: 1 carater alfanumérico. 

 

QUANTIDADE: É preenchido com a quantidade de ativos envolvidos na operação. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

PREÇO: É preenchido com o preço do ativo ao qual a operação foi concretizada. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

DESCRIÇÃO DO INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO: É preenchido com a 

denominação do intermediário financeiro que intermediou a operação, sem utilização 

de abreviaturas. 

- Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 

 

Para as linhas relativas ao 2º nível código de informação Q2 – Carteira do(s) OIC(s) 

geridos à  data das operações sobre valores mobiliários, devem ser utilizados, caso 

aplicável, os seguintes campos: 

 

CÓDIGO DO ATIVO: É preenchido com o código ISIN, nos termos previstos na alínea 

h) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2016, caso aplicável. 

- Dimensão máxima: 12 carateres alfanuméricos. 

 

CÓDIGO DO OIC: É preenchido com o código de OIC e com o código do 

compartimento patrimonial autónomo, ambos atribuídos pela CMVM. No caso de 

organismo de investimento coletivo que não integre compartimentos patrimoniais 

autónomos, a componente do compartimento patrimonial autónomo é preenchida 

com ‘0000’. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 
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Para as linhas relativas ao 2º nível código de informação Q3 – Transações do(s) OIC(s) 

geridos à data da operação sobre valores mobiliários, devem ser utilizados, caso 

aplicável, os seguintes campos: 

 

CÓDIGO DO ATIVO: É preenchido com o código ISIN, nos termos previstos na alínea 

h) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2016, caso aplicável. 

- Dimensão máxima: 12 carateres alfanuméricos. 

 

CÓDIGO DO OIC: É preenchido com o código de OIC e com o código do 

compartimento patrimonial autónomo, ambos atribuídos pela CMVM. No caso de 

organismo de investimento coletivo que não integre compartimentos patrimoniais 

autónomos, a componente do compartimento patrimonial autónomo é preenchida 

com ‘0000’. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

OPERAÇÃO: É preenchido com as constantes “C” ou “V”, consoante se trate de 

operação de compra ou de venda. 

- Dimensão fixa: 1 carater alfanumérico. 

 

QUANTIDADE: É preenchido com a quantidade de valores mobiliários envolvidos na 

operação. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

PREÇO: É preenchido com o preço do ativo ao qual a operação foi concretizada. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

DESCRIÇÃO DO INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO: É preenchido com a 

denominação do intermediário financeiro que intermediou a operação, sem utilização 

de abreviaturas. 

- Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 
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Para as linhas relativas ao código de informação B – Comunicação de operações 

sobre unidades de participação realizadas pela entidade responsável pela gestão, 

devem ser utilizados os seguintes campos: 

 

TIPO DE ADQUIRENTE/ALIENANTE: É preenchido com as abreviaturas “OA”, “DI” 

ou “OP”, consoante o adquirente ou alienante seja membro do órgão de 

administração da entidade responsável pela gestão, seja responsável pelas decisões 

de investimento ou outra pessoa com relação com membro do órgão de 

administração ou com o responsável pelas decisões de investimento. 

- Dimensão fixa: 2 carateres alfanuméricos. 

 

DESCRIÇÃO DO ADQUIRENTE/ALIENANTE: É preenchido com o nome ou 

denominação do adquirente ou alienante, sem utilização de abreviaturas. 

 - Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 

 

NIF DO ADQUIRENTE/ALIENANTE: É preenchido com o número de identificação 

fiscal do adquirente ou alienante. 

- Dimensão máxima: 30 carateres numéricos. 

 

DESCRIÇÃO DA PESSOA DE RELAÇÃO: Caso o campo “TIPO DE 

ADQUIRENTE/ALIENANTE” seja preenchido com a abreviatura “OP”, é preenchido 

com o nome da pessoa com a qual o adquirente ou alienante se encontre em relação, 

sem utilização de abreviaturas. 

 - Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 

 

NIF DA PESSOA DE RELAÇÃO: Caso o campo “TIPO DE 

ADQUIRENTE/ALIENANTE” seja preenchido com a abreviatura “OP”, é preenchido 

com o número de identificação fiscal da pessoa com a qual o adquirente ou alienante 

se encontre em relação. 

- Dimensão máxima: 30 carateres numéricos. 

 

TIPO DE RELAÇÃO: Caso o campo “TIPO DE ADQUIRENTE/ALIENANTE” seja 

preenchido com a abreviatura “OP”, é preenchido com as abreviaturas “OA” ou “DI”, 

consoante a pessoa com a qual o adquirente ou alienante se encontre em relação 

seja membro do órgão de administração da entidade responsável pela gestão ou 

responsável pelas decisões de investimento. 

- Dimensão fixa: 2 carateres alfanuméricos. 
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CÓDIGO DO OIC: É preenchido com o código de OIC e com o código do 

compartimento patrimonial autónomo, ambos atribuídos pela CMVM. No caso de 

organismo de investimento coletivo que não integre compartimentos patrimoniais 

autónomos, a componente do compartimento patrimonial autónomo é preenchida 

com ‘0000’. 

- Dimensão fixa: 8 carateres numéricos. 

 

OPERAÇÃO: É preenchido com as constantes “S”, “T” ou “R”, consoante se trate de 

operação de subscrição, de transferência ou de resgate. 

- Dimensão fixa: 1 carater alfanumérico. 

 

QUANTIDADE: É preenchido com a quantidade de unidades de participação 

envolvida na operação. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

PREÇO: É preenchido com o preço da unidade de participação ao qual a operação 

foi concretizada. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

COMISSÕES: É preenchido com o valor das comissões suportadas. 

- Dimensão máxima: 16 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

PERCENTAGEM DE COMISSÕES: É preenchido com as comissões suportadas em 

percentagem. 

- Dimensão máxima: 8 carateres numéricos dos quais 4 casas decimais. 

 

DESCRIÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA: É preenchido com a 

denominação da entidade comercializadora, sem utilização de abreviaturas. Caso se 

trate de aquisição ou alienação de unidades de participação admitidas à negociação 

em mercado, indicar o(s) mercado(s) de realização da operação.  

- Dimensão máxima: 40 carateres alfanuméricos. 
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B - EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO 

 

1. Nome do ficheiro:  

 

Comunicação de operações sobre ações ou valores mobiliários que dão direito à sua 

aquisição ou sobre unidades de participação da entidade responsável pela gestão 

1809 relativamente à data de operação de 23 de março de 2016, teria o nome de 

ficheiro “COP001809120160323.DAT”. 

 

2. Conteúdo do ficheiro:  

 

Exemplo de um ficheiro com uma operação sobre ações ou valores mobiliários: 

A;Q1;AO;PessoaAx;17xxxxxxx;;;;PT0000000000;Port 

YXZ;C;10000;0,9220;entidade IF xx 

A;Q1;OP;PessoaBx;18xxxxxxx;PessoadeRelaçãoCx;19xxxxxxx;AO;PTS000000000

;XYZ SGPS;V;683;11,015; Entidade IF xx 

A;Q2;PT0000000000;99990000 

A;Q2;PT0000000000;88880000 

A;Q3;PT0000000000;99990000;V;158;2,9509;Entidade IF 

 

Exemplo de um ficheiro com uma operação sobre unidades de participação: 

B;DI;PessoaDx;19xxxxxxx;;;;77770000;S;34,9735;7,1483;0;0;entidade 

comercializadora WJY 

B;OP;PessoaEx;13xxxxxxx;PessoarelaçãoCY;15xxxxxxx;DI;66660000;R;36,5433;6,

8412;0,03;3;Entidade Comercializadora ABC 


