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Regulamento da CMVM n.º 97/10 
Divulgação de Medidas de Rendibilidade de 

Fundos de Investimento Mobiliário 

O artigo 26º do Decreto Lei nº 276/94, de 2 de Novembro, atribui à CMVM a 
definição das regras de cálculo das medidas de rendibilidade dos fundos de 
investimento mobiliário e dos termos e condições de publicação das mesmas.  

Em conformidade, a CMVM publicou o Regulamento nº 95/6, de 20 de Outubro, 
cuja principal característica consiste na divulgação da rendibilidade efectiva e, 
facultativamente, mas em simultâneo com esta, a rendibilidade anualizada. 

Contudo, a aplicação daquele Regulamento tem vindo a suscitar algumas questões 
quanto ao grau de eficácia daquela informação, decorrentes principalmente da 
divulgação de uma quantidade excessiva de medidas de rendibilidade, e da não 
padronização do período de referência utilizado no respectivo cálculo. 

Com o intuito de conferir maior objectividade e clareza à informação divulgada, o 
presente diploma adopta como medida de rendibilidade a divulgar, apenas a 
rendibilidade anualizada, definindo de forma inequívoca os períodos de referência a 
considerar no cálculo das rendibilidades, facilitando desta forma a comparação 
entre os vários fundos. 

No âmbito das alterações ora introduzidas, atente-se ainda ao alargamento dos 
períodos de referência mínimos a considerar no cálculo das rendibilidades, bem 
como à especial ênfase a conferir às menções obrigatórias, que devem acompanhar 
a divulgação de medidas de rendibilidade. 

Ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 14º do Código do Mercado de 
Valores Mobiliários e para efeitos do artigo 26º do Decreto-Lei nº 276/94, de 2 de 
Novembro, o Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 
ouvidos o Banco de Portugal e a APFIN - Associação Portuguesa das Sociedades 
Gestoras de Fundos de Investimento, aprovou o seguinte regulamento: 

Artigo 1º 
(Âmbito) 

O presente regulamento estabelece as condições a que devem obedecer as 
entidades gestoras de fundos de investimento mobiliário na divulgação de medidas 
de rendibilidade dos fundos de investimento mobiliário que administram e as 
respectivas regras de cálculo. 

 



Artigo 2º 
(Menções obrigatórias) 

1. Em todas as acções publicitárias ou informativas onde sejam divulgadas medidas 
de rendibilidade de fundos de investimento mobiliário devem constar as seguintes 
menções: 

a) identificação objectiva da respectiva entidade gestora; 

b) esclarecimento em termos adequados para a sua compreensão no 
contexto da mensagem publicitária, de que os valores divulgados 
representam dados passados, não constituindo os mesmos garantia de 
rendibilidade para o futuro dado que o valor das unidades de participação 
pode aumentar ou diminuir em função da avaliação dos activos que integram 
o seu património; 

c) identificação clara do período de referência, nomeadamente as datas do 
início e do final; 

d) esclarecimento de que os valores divulgados não têm em conta comissões 
de emissão ou resgate eventualmente devidas; 

e) informação sobre a existência de prospectos relativos aos fundos que são 
objecto dessas acções e os locais onde podem ser obtidos; 

f) no caso de fundos fechados cotados em bolsas de valores, a identificação 
das bolsas de valores onde se encontram admitidos à cotação e a indicação 
de que os cálculos divulgados são efectuados com base no valor patrimonial 
ou no valor de cotação das respectivas unidades de participação. 

2. Em todas as acções publicitárias ou informativas deve resultar claro que se trata 
de fundos de investimento mobiliário e não de qualquer outro tipo de instrumento 
financeiro. 

3. Em todas as acções publicitárias ou informativas, as menções ao risco do 
investimento efectuado em fundos de investimento mobiliário devem ter em 
atenção os objectivos de gestão do fundo e a sua política de investimentos e 
reflectir a respectiva composição de carteira. 

Artigo 3º 
(Cálculo das medidas de rendibilidade) 

1. O cálculo de medidas de rendibilidade deve ter por base a seguinte fórmula: 

Rendibilidade efectiva =  - 1 

em que: 

UP - Valor da unidade de participação no final do período de referência; 

UP - Valor da unidade de participação no início do período de referência; 

R - Rendimento atribuído na data j, por unidade de participação; 

UP - Valor da unidade de participação utilizado na capitalização dos rendimentos 
distribuídos ou utilizável se os rendimentos distribuídos tivessem sido capitalizados. 



2. O período de referência mínimo a considerar na fórmula do número anterior, é 
de 3 meses para os fundos de tesouraria, e 12 meses para os restantes fundos.  

3. Os fundos que tenham iniciado a actividade há menos de um ano, podem utilizar 
um intervalo de 3 meses como período de referência mínimo. 

4. Sempre que o período de referência ultrapasse o intervalo mínimo estabelecido 
nos números 2 e 3 do presente artigo, devem ser considerados como períodos de 
referência, os respectivos múltiplos inteiros. 

5. Não podem ser utilizados períodos de referência, cujo termo tenha ocorrido há 
mais de um mês, relativamente à data da divulgação das medidas de rendibilidade 

6. Em derrogação do número 5, só podem ser utilizados como períodos de 
referência cada ano civil. 

7. No cálculo das medidas de rendibilidade não devem ser incluídas as comissões 
de emissão e de resgate cobradas nem quaisquer taxas ou impostos aplicáveis. 

Artigo 4º 
(Divulgação das medidas de rendibilidade) 

1. As medidas de rendibilidade divulgadas, sempre que o período de referência não 
corresponda a 12 meses, devem ter por base a seguinte fórmula: 

Rendibilidade anualizada =  - 1 

em que: 

n - Número de dias do período a que se refere a rendibilidade efectiva utilizada; 

m - Número de meses do período a que se refere a rendibilidade efectiva utilizada. 

2. Os valores divulgados referentes a medidas de rendibilidade devem corresponder 
a fundos de investimento individualmente considerados, não podendo ser 
divulgadas medidas de rendibilidade médias que integrem no seu cálculo mais que 
um fundo de investimento.  

Artigo 5º 
(Agrupamentos de fundos) 

As medidas de rendibilidade divulgadas relativamente a agrupamentos de fundos 
devem corresponder a cada um dos fundos individuais que integram o 
agrupamento. 

Artigo 6º 
(Regras gerais sobre informação e publicidade) 

Toda a informação e publicidade prestada pelas entidades gestoras no âmbito do 
presente regulamento está sujeita ao disposto no artigo 97º do Código do Mercado 
de Valores Mobiliários, nos termos do artigo 646º do mesmo diploma. 

 

 



Artigo 7º 
(Norma revogatória) 

O presente regulamento revoga o Regulamento nº 95/6, de 20 de Outubro, da 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

Artigo 8º 
(Entrada em vigor) 

O presente regulamento entra em vigor 30 dias após a sua publicação. 

  

26 de Junho de 1997 - O Presidente do Conselho Directivo, José Nunes Pereira. 

 


