
ANEXO 11 
(Informação prevista no artigo 76.º) 

 
12.1 Mapa de comunicação de operações sobre ações ou valores 
mobiliários que dão direito à sua aquisição 
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NOTAS: 
OA: Nome completo e número de identificação fiscal, caso se trate de membro do 

órgão de administração da entidade responsável pela gestão (ex. OA – nome 
completo e NIF). 

DI: Nome completo e número de identificação fiscal, caso se trate de responsável 
pelas decisões de investimento (ex. DI – nome completo e NIF). 

OP: Nome completo, número de identificação fiscal e, consoante o caso, a relação 
com o membro dos órgãos de administração ou responsável pelas decisões de 
investimento, caso se trate de outra pessoa (ex. OP – nome completo, NIF e 
relação com OA ou DI, indicando o nome). 

ISIN: Código ISIN do valor mobiliário. 
D: Data de realização da operação. 
C/V: Preencher com C ou V consoante se trate de operação de compra ou venda. 
QT: Quantidade de valores mobiliários envolvidos na operação. 
P: Preço do valor mobiliário ao qual a operação foi concretizada. 
IF: Intermediário financeiro que intermediou a operação. 
Carteira 
OIC 
Não/Sim: 

Indicar se à data da operação existiam, na carteira de algum dos OIC geridos 
pela entidade responsável pela gestão, os valores mobiliários objeto de 
transação ou instrumentos financeiros derivados cujo subjacente seja tal valor 
mobiliário. Em caso afirmativo, indicar os OIC em causa. 

Transaçõe
s OIC 
Não/Sim: 

Indicar se na data da operação foram realizadas transações pelos OIC sobre 
os mesmos valores mobiliários ou instrumentos financeiros derivados cujo 
subjacente seja tal valor mobiliário. Em caso afirmativo, descrever os termos 
de realização das operações. 

12.2 Mapa de comunicação de operações sobre unidades de participação 
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NOTAS: 
OA: Nome completo e número de identificação fiscal, caso se trate de membro do 

órgão de administração da entidade responsável pela gestão (ex. OA – nome 
completo e NIF). 

DI: Nome completo e número de identificação fiscal, caso se trate de responsável 
pelas decisões de investimento (ex. DI – nome completo e NIF). 

OP: Nome completo, número de identificação fiscal e, consoante o caso, a relação 
com o membro dos órgãos de administração ou responsável pelas decisões de 
investimento, caso se trate de outra pessoa (ex. OP – nome completo, NIF e 
relação com OA ou DI, indicando o nome). 

OIC: Designação completa do OIC. 
D: Data de realização da operação. 
S/T/R: Preencher com S, R, ou T consoante se trate de operação de subscrição, 

transferência ou resgate. 
QT: Quantidade de unidades de participação envolvida na operação. 
P: Preço da unidade de participação ao qual a operação foi concretizada. 
C: Comissões suportadas (em valor e em percentagem). 
EC: Indicar a entidade comercializadora. Caso se trate de aquisição ou alienação 

de unidades de participação admitidas à negociação em mercado, indicar o(s) 
mercado de realização da operação. 

 
  


