
 
 
 

Regulamento da CMVM nº 2/2007 
Exercício de Atividades de Intermediação Financeira 

 

(com as alterações introduzidas pelos Regulamentos da CMVM n.ºs 3/2008, 3/2010, 2/2011, 

3/2013, 12/2018, 6/2020 e 9/2020) 

 

TÍTULO I 

Disposições gerais 

Capítulo I  

Objeto e âmbito de aplicação  

 

Artigo 1.º 

Objeto e âmbito  

1– O presente Regulamento concretiza as condições para o exercício de atividades de 

intermediação financeira.  

2– – (Revogado).  

TÍTULO I-A  

Registo de atividades de intermediação financeira 

CAPÍTULO I 

Registo dos intermediários financeiros 

SECÇÃO I 

Pedido de Registo 

Artigo 2.º 

Instrução 

1– O pedido de registo para o exercício de atividade de intermediação financeira é 

acompanhado das informações previstas nos artigos 1.º e 6.º do Regulamento Delegado 

(UE) 2017/1943 da Comissão que complementa a Diretiva 2014/65/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de julho de 2016, no que diz respeito às normas técnicas 

de regulamentação sobre a informação e aos requisitos para efeitos de autorização das 

empresas de investimento. 

2 – O pedido de registo é instruído nos termos previstos no Regulamento de Execução 

(UE) 2017/1945 da Comissão, de 19 de junho de 2017, que estabelece normas técnicas 

de execução no que se refere às notificações pelas e às empresas de investimento 

requerentes e autorizadas em conformidade com a Diretiva 2014/65/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho.  



 
 
 

3 – No caso das sociedades de consultoria para investimento o registo é concedido 

mediante a apresentação do código da certidão de registo comercial.  

Artigo 3.º 

Plano de atividades 

(Revogado) 

SECÇÃO II 

Requisitos de Concessão do Registo 

SUBSECÇÃO I 

Meios informáticos 

Artigo 4.º 

Requisitos 

1– O intermediário financeiro deve dispor de meios informáticos compatíveis com as 

atividades a desenvolver, nomeadamente, no que respeita aos seguintes elementos: 

a) Estrutura de rede; 

b) Unidade física de fornecimento contínuo de energia; 

c) Servidores; 

d) Sistema operativo; 

e) Cópias de segurança (back -ups); 

f) Acessibilidade aos meios informáticos, designadamente níveis de acesso e palavras -

chave (passwords). 

2– No exercício das atividades de intermediação financeira os sistemas informáticos 

devem permitir: 

a) A prestação de informação ao mercado e às autoridades de supervisão em cumprimento 

das normas regulamentares em vigor; 

b) Em qualquer altura, buscas e seleções de conjuntos de registos por data, hora de 

execução, tipo e número de operação, número de conta, instrumento financeiro, titulares, 

contitulares ou mandatários, contraparte, mercado e atividade de intermediação; 

c) A possibilidade de emissão de extratos relativos aos bens pertencentes ao património 

de clientes por data de movimento ou por data-valor; 



 
 
 

d) A reconstituição do circuito interno das ordens e das decisões de investimento até à 

sua execução ou transmissão, evidenciando eventuais agregações de ordens e re-

especificações de operações. 

3 — No exercício das atividades de receção, transmissão ou execução de ordens por conta 

de outrem, os sistemas informáticos devem permitir: 

a) O registo das ordens e, quando for o caso, a sua transmissão para o serviço central da 

entidade recetora; 

b) Os registos exigidos pela intervenção nas estruturas de negociação em que forem 

executadas; 

c) O registo das operações; 

d) A emissão de mapas das operações efetuadas, de notas de execução das operações e, 

relativamente a operações efetuadas no mercado a prazo, de mapas de controlo contínuo 

dessas operações; 

e) A demonstração do cumprimento da política de execução de ordens definida. 

4– No exercício da atividade de colocação em oferta pública de distribuição, os sistemas 

devem permitir a aferição, em cada momento, do nível de aceitações dos investidores. 

5– No exercício da atividade de registo e de depósito de instrumentos financeiros, para 

além das exigências resultantes da participação em sistema centralizado ou equivalente e 

em sistema de liquidação, os sistemas informáticos devem permitir: 

a) Os registos e demais anotações a efetuar, previstos na lei, possibilitando a 

reconstituição por ordem cronológica dos registos por instrumento financeiro e por 

cliente; 

b) A emissão de notas de lançamento, ou lançamentos efetuados relativos aos 

movimentos ocorridos em determinada data; 

c) A emissão de extratos de contas aos titulares de instrumentos financeiros e, caso 

existam, dos respetivos beneficiários, devendo o sistema informático possibilitar a 

emissão, em qualquer altura, de extratos de conta restringidos aos movimentos ocorridos 

entre determinadas datas, bem como a posição no início e final das mesmas e após cada 

movimento. 

6– No exercício da atividade de gestão de carteiras por conta de outrem, os sistemas 

informáticos devem permitir: 

a) O controlo da composição das carteiras, incluindo a desagregação por cliente das 

contas bancárias abertas em nome da entidade gestora por conta de clientes; 



 
 
 

b) O registo das ordens vinculativas dadas nos termos do artigo 336.º do Código dos 

Valores Mobiliários. 

7– (Revogado).  

SUBSECÇÃO II 

Meios humanos 

Artigo 5.º 

Exercício de funções no âmbito de atividades de intermediação 

1–  Os intermediários financeiros devem manter permanentemente atualizada uma lista 

das pessoas que exercem funções no âmbito das atividades de intermediação financeira, 

independentemente da natureza do vínculo e da função. 

2– A lista referida no número anterior indica as pessoas que estejam mandatadas ou 

credenciadas junto de terceiras entidades para representarem o intermediário financeiro 

ou para exercerem determinada função que careça de habilitação específica. 

3–  Nas instituições de crédito, a lista prevista no n.º 1 não inclui as pessoas que exercem 

funções em agências, exceto nas especializadas em serviços de investimento em 

instrumentos financeiros, nem em centros de atendimento telefónico. 

4– Quando requerida a apresentação da lista referida no n.º 1 deve a mesma ser 

apresentada de imediato à CMVM. 

5– (Revogado) 

Artigo 6.º 

Requisitos gerais do sistema de controlo interno 

1–  O intermediário financeiro deve comunicar à CMVM a pessoa responsável pelo 

sistema de controlo de cumprimento, no prazo máximo de 5 dias após a sua designação. 

2– (Revogado) 

3– (Revogado) 

4– (Revogado) 

5– (Revogado) 

SECÇÃO III 

Atualização de informação 

Artigo 7.º 

Alterações subsequentes 



 
 
 

Qualquer alteração aos elementos com base nos quais foi concedido o registo deve ser 

comunicada à CMVM no prazo máximo de 30 dias após a sua verificação. 

CAPÍTULO II 

Registo dos consultores para investimento autónomos e comunicação dos 

colaboradores de intermediário financeiro que prestam consultoria para 

investimento 

Artigo 8.º 

Registo 

1– (Revogado) 

2– O pedido de registo para exercício da atividade de consultor para investimento 

autónomo previsto no artigo 301.º do Código dos Valores Mobiliários deve ser 

acompanhado dos seguintes elementos: 

a) Apresentação do documento de identificação (cartão de cidadão, bilhete de identidade 

ou documento equivalente);  

b) Domicílio Profissional;  

c) Identificação dos meios, técnicos e materiais que serão utilizados;  

d) Certificado de registo criminal válido e atual ou, no caso de cidadão estrangeiro, 

documento equivalente;  

e) Certificados de qualificações académicas e profissionais; 

f) Cópia da apólice de seguro de responsabilidade civil; 

g) Indicação dos instrumentos financeiros de que o consultor para investimento é titular; 

h) Questionário e declaração conforme formulário aprovado pela CMVM; 

i) Data previsível para o início de atividade. 

3– Qualquer alteração que se verifique nos elementos constantes das alíneas anteriores, 

com exceção da alínea g), deve ser comunicada à CMVM no prazo máximo de 10 dias 

após a verificação do facto. 

4– O registo deve ser concedido no prazo máximo de 30 dias contados desde a data da 

receção da comunicação dos elementos previstos no n.º 2 ou da receção das informações 

complementares que tenham sido solicitadas ao requerente, aplicando-se o disposto no 

artigo 299.º do Código dos Valores Mobiliários. 



 
 
 

Artigo 9.º 

Idoneidade 

(Revogado) 

Artigo 10.º 

Qualificação profissional 

(Revogado) 

Artigo 10.º-A 

Idoneidade e regras de conduta dos consultores para investimento 

(Revogado) 

Artigo 10.º-B 

Políticas e procedimentos 

1– Os consultores para investimento autónomos devem adotar políticas e procedimentos 

escritos adequados e eficazes que regulem, designadamente: 

a) Os padrões de ética, de independência e de organização interna que devem observar 

no desempenho das suas funções;  

b) As metodologias e práticas profissionais usadas para garantir a qualidade dos seus 

serviços; 

c) Os termos em que podem realizar operações pessoais sobre os instrumentos financeiros 

abrangidos pela sua atividade de consultoria ou os instrumentos financeiros com eles 

relacionados; 

d) A sua política em matéria de conflitos de interesses e o método de determinação da 

remuneração que deve ser seguido para garantir a independência e objetividade da 

recomendação elaborada e, designadamente, a garantir que a remuneração dos 

consultores para investimento não se encontra dependente dos investimentos 

recomendados; 

e) As regras relativas ao segredo profissional. 

2– (Revogado) 

3– Os consultores para investimento autónomos estão dispensados da adoção das políticas 

e dos procedimentos previstos no n.º 1 caso se sujeitem a um código de conduta e ou 

deontológico aprovado por uma associação profissional representativa de consultores 

para investimento que assegure a monitorização e sancionamento do seu incumprimento. 

4– (Revogado) 



 
 
 

5– (Revogado) 

Artigo 10.º-C 

Associações profissionais de consultores para investimento autónomos 

1– As associações profissionais representativas de quaisquer pessoas singulares que 

realizem atividades de consultoria para investimento que aprovem um código de conduta 

e ou deontológico relevante para efeitos da dispensa prevista no n.º 3 do artigo anterior 

devem comunicá-lo à CMVM, indicando ainda os meios previstos no n.º 3 do presente 

artigo. 

2– Os códigos de conduta e ou deontológicos aprovados pelas associações profissionais 

para efeitos da dispensa prevista no n.º 3 do artigo anterior devem definir as políticas e 

procedimentos de atuação a ser respeitados no exercício da atividade de consultoria para 

investimento e abranger, pelo menos, os aspetos mencionados no n.º 1 do artigo 10.º-B. 

3– A dispensa prevista no n.º 3 do artigo anterior depende ainda de as associações 

possuírem os meios técnicos e humanos necessários à monitorização e sancionamento do 

respetivo incumprimento. 

4– As políticas e procedimentos constantes desse código de conduta e ou deontológico 

têm de ser suscetíveis de proporcionar que as recomendações de investimento sejam 

emitidas com competência, independência e objetividade. 

5– Os códigos de conduta e ou deontológicos aprovados pelas associações profissionais 

para efeitos da dispensa prevista no n.º 3 do artigo anterior devem ser acessíveis ao 

público, em sítio na Internet. 

Artigo 10.º-D 

Comunicação dos colaboradores de intermediário financeiro que exercem a 

atividade de consultoria para investimento 

1–  Os intermediários financeiros comunicam à CMVM, no prazo máximo de 5 dias após 

o início de funções, os colaboradores que exercem atividade de consultoria para 

investimento.  

2– A comunicação prevista no número anterior é acompanhada dos elementos previstos 

no Anexo II do presente Regulamento.  

TÍTULO II 

Exercício das Atividades 

CAPÍTULO I 

Disposições Comuns 

Artigo 11.º 

Relatório de avaliação 



 
 
 

(Revogado) 

Artigo 11.º-A 

Conteúdo do relatório 

(Revogado) 

Artigo 11.º-B 

Opinião Global 

(Revogado) 

Artigo 11.º-C 

Prazo de envio 

(Revogado) 

Artigo 12.º 

Procedimentos de registo de clientes 

1– O registo de cliente deve conter, pelo menos, as seguintes menções: 

a) A identificação do cliente; 

b) O número de cliente; 

c) O domicílio ou sede; 

d) A data de abertura do registo de cliente; 

e) Os serviços de intermediação financeira prestados e respetivas alterações, indicando, 

em ambos os casos, as datam de início e termo; 

f) A identificação das contas de dinheiro, instrumentos financeiros e outros ativos a 

movimentar no decurso da prestação das atividades de intermediação financeira 

contratadas, discriminando as contas afetas a cada atividade; 

g) A identificação de todas as contas no intermediário financeiro de que o cliente é titular, 

tem legitimidade para movimentar, é usufrutuário ou credor pignoratício; 

h) A identificação das pessoas autorizadas a movimentar cada uma das contas 

identificadas nas alíneas f) e g); 

i) Eventuais condições especiais de remuneração do serviço convencionadas com o 

cliente; 

j) A natureza do investidor; 



 
 
 

l) Elementos que refletem o resultado da realização dos testes de adequação ao perfil de 

cliente; 

m) A identificação inequívoca dos documentos de suporte do registo; 

n) Os cargos públicos que exerce ou exerceu e a identidade do beneficiário efetivo das 

operações, caso não sejam o próprio, quando exigido por lei. 

2– São mantidos como anexo ao registo os seguintes documentos: 

a) Cópia dos documentos de identificação legalmente bastantes para o efeito, contendo 

fotografia, no caso das pessoas singulares; 

b) No caso de entidades sujeitas a registo comercial ou equivalente, cópia do mesmo ou, 

não o estando, cópia da inscrição no Registo Nacional de Pessoas Coletivas ou 

equivalente; 

c) Exemplar assinado pelo cliente dos contratos necessários para a prestação do serviço 

de intermediação financeira; 

d) Cópia do documento que confere poderes para movimentação da conta, se for o caso; 

e) Cópia das informações escritas fornecidas ao cliente, em cumprimento de disposições 

legais ou regulamentares; 

f) Informação de suporte aos testes de adequação realizados. 

3– O intermediário financeiro adota as medidas adequadas para manter atualizado e 

devidamente instruído o registo de prestação de serviços de intermediação financeira a 

clientes, em conformidade com os documentos de suporte. 

Artigo 13.º 

Compilação de políticas e de procedimentos 

O intermediário financeiro deve ter todas as políticas e procedimentos legal e 

regulamentarmente previstos permanentemente compilados e disponíveis para consulta 

por qualquer uma das pessoas referidas no n.º 5 do artigo 304.º do Código dos Valores 

Mobiliários ou para efeitos de supervisão. 

Artigo 14.º 

Informação no âmbito de operações sobre instrumentos financeiros derivados 

(Revogado) 

Artigo 14.º - A 

Reporte de operações  



 
 
 

(Revogado) 

Artigo 15.º 

Menções obrigatórias 

(Revogado) 

CAPÍTULO II 

Internalização sistemática 

Artigo 16.º 

Comunicação 

(Revogado) 

Artigo 17.º 

Informação pré-negociação 

(Revogado) 

Artigo 18.º 

Informação pós-negociação 

(Revogado) 

CAPÍTULO III 

Agentes Vinculados 

Artigo 19.º 

Receção de dinheiro ou instrumentos financeiros 

Caso o intermediário financeiro, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 294.º -A do 

Código dos Valores Mobiliários, convencione com o agente vinculado a possibilidade de 

receção ou de entrega de dinheiro ou instrumentos financeiros de clientes deve aquele 

estabelecer os procedimentos internos que lhe permitam garantir o cumprimento dos 

requisitos aplicáveis, designadamente, do disposto nos artigos 306.º-C e 306.º-D do 

Código dos Valores Mobiliários. 

CAPÍTULO IV 

Consultoria para Investimento 

Artigo 20.º 

Deveres de informação dos consultores para investimento autónomos 

1 — O consultor para investimento autónomo deve manter um registo atualizado de todas 

as aquisições e alienações de instrumentos financeiros que efetue, a título oneroso ou 

gratuito, diretamente ou por interposta pessoa, especificando: 



 
 
 

a) A data e a hora; 

b) O preço; 

c) A quantidade; 

d) O número de operação; 

e) O intermediário financeiro que executou a ordem; 

f) A estrutura de negociação onde a ordem foi executada. 

2 — O consultor para investimento autónomo deve enviar à CMVM, até ao final do mês 

de janeiro, um relatório que descrimine todas as aquisições e alienações de instrumentos 

financeiros que efetuou no ano anterior, a título oneroso ou gratuito, diretamente ou por 

interposta pessoa, mencionando expressamente os elementos constantes das alíneas do 

número anterior. 

CAPÍTULO V 

Receção de ordens através de meio eletrónico Internet 

Artigo 21.º 

Âmbito 

(Revogado) 

Artigo 22.º 

Informação a prestar à CMVM 

(Revogado) 

Artigo 23.º 

Informação sobre o registo na CMVM e serviços a prestar 

(Revogado) 

Artigo 24.º 

Prevenção da fraude informática 

(Revogado) 

Artigo 25.º 

Partilha do sítio 

(Revogado) 



 
 
 

Artigo 26.º 

Início da prestação do serviço 

(Revogado) 

Artigo 27.º 

Custo da operação 

(Revogado) 

Artigo 28.º 

Informação aos clientes 

(Revogado) 

Artigo 29.º 

Transmissão de intenções de investimento e transmissão de ordens em ofertas 

públicas 

(Revogado) 

Artigo 30.º 

Meios de comunicação alternativos 

(Revogado) 

Artigo 31.º 

Divulgação pela CMVM 

(Revogado) 

CAPÍTULO VI 

Concessão de Crédito para Investimento em Instrumentos Financeiros 

Artigo 32.º 

Contrato de concessão de crédito 

1– Para além dos elementos referidos no artigo 321.º-A do Código dos Valores 

Mobiliários, o contrato de concessão de crédito, celebrado com investidores não 

profissionais, para investimento em instrumentos financeiros contêm, pelo menos, os 

seguintes elementos: 

a) Taxa de juro implícita e o respetivo método de cálculo, incluindo o indexante, o spread, 

a data de referência do indexante e o arredondamento, quando aplicável; 

b) Termos em que o intermediário financeiro pode solicitar o reforço das garantias ou 

proceder à respetiva execução; 



 
 
 

c) Tipo e periodicidade da informação a ser prestada pelo intermediário financeiro ao 

cliente que permita uma eficaz gestão do risco; 

d) A lista de instrumentos financeiros em relação aos quais é possível a utilização do 

crédito concedido; 

e) Os limites de crédito. 

2–  Quando o contrato previsto no n.º 1 permita a permanente alteração da composição 

da carteira de instrumentos financeiros dados em garantia, o intermediário financeiro deve 

gerir o risco com frequência adequada aos instrumentos financeiros que possam ser 

adquiridos com o crédito concedido, designadamente de modo permanente quando 

possam ser transacionados instrumentos financeiros com elevada volatilidade. 

3– Para efeitos do número anterior, por gestão do risco entende-se o cálculo do valor da 

carteira de instrumentos financeiros que se encontrem dados em garantia do cumprimento 

das obrigações emergentes do contrato. 

4– Verificando-se uma revisão dos elementos estabelecidos na alínea a) do n.º 1, deve a 

mesma ser imediatamente comunicada ao cliente, bem como a data a partir da qual tal 

revisão entra em vigor. 

Artigo 33.º 

Aceitação de ordens com saldo insuficiente 

1–  Só pode aceitar ordens de cliente, a quem preste o serviço de registo e depósito de 

instrumentos financeiros, que impliquem o agravamento de saldo negativo, financeiro ou 

de instrumentos financeiros, o intermediário financeiro que se encontre habilitado a 

prestar o serviço de concessão de crédito para o investimento em instrumentos financeiros 

e que possua procedimentos de liquidação dessas operações que garantam a não 

utilização, para o efeito, de dinheiro ou de instrumentos financeiros de outros clientes. 

2–  Quando o intermediário financeiro receba ordens de investidores aos quais não preste 

o serviço de registo e depósito de instrumentos financeiros, define os requisitos que esses 

clientes devem observar para, nos termos do n.º 2 do artigo 326.º do Código dos Valores 

Mobiliários, não recusar as ordens sem que seja feita prova da disponibilidade dos 

instrumentos a alienar ou colocada à sua disposição o montante necessário à liquidação 

da operação. 

Artigo 34.º 

Controlo de risco 

O intermediário financeiro que, nos termos do artigo 32.º ou do n.º 1 do artigo anterior, 

conceda crédito para investimento em instrumentos financeiros ou aceite ordens com 

insuficiência de saldo, deve implementar mecanismos de controlo de risco adequados, 

designadamente: 



 
 
 

a) Adoção de critérios para definir os requisitos que devem observar os clientes a quem 

permite esse tipo de operações; 

b) Limites a ser observados, nomeadamente relação mínima entre o valor da carteira e o 

montante da insuficiência do saldo; 

c) Estabelecimento da faculdade de uma vez ultrapassado o limite referido na alínea 

anterior, o intermediário financeiro deixar de aceitar ordens para as quais os clientes não 

disponham de saldo suficiente; 

d) Procedimentos e prazos de informação ao investidor no âmbito da gestão das garantias 

prestadas; 

e) Definição de uma lista de instrumentos financeiros em relação aos quais admite a 

realização desse tipo de operações. 

CAPÍTULO VII 

Recomendações de Investimento 

Artigo 35.º 

Âmbito de aplicação 

1– O presente capítulo aplica-se a: 

a) Intermediários financeiros que exerçam atividades de análise financeira; 

b) Pessoas coletivas que não intermediários financeiros, mas que exerçam atividades de 

análise financeira; e 

c) Pessoas singulares que exerçam atividades de análise financeira a título independente 

ou enquadradas em numa instituição, independentemente da natureza desta e da relação 

jurídica entre tal pessoa e a instituição em causa.  

2– Para efeitos do presente diploma, entende-se por atividade de analista ou análise 

financeira a emissão de recomendações de investimento nos termos previstos no artigo 

12.º-A do Código dos Valores Mobiliários. 

3– (Revogado) 

Artigo 36.º 

Comunicação 

1 – As pessoas previstas no artigo 35.º devem comunicar à CMVM, para efeitos de 

organização da supervisão, elementos previstos no Anexo I ao presente Regulamento.  

2 – A comunicação prevista no número anterior é efetuada no prazo máximo de 15 dias 

após a data início de funções ou de divulgação da primeira recomendação. 



 
 
 

3 – (Revogado) 

4 – (Revogado) 

5 – (Revogado) 

Artigo 36.º-A 

Idoneidade, regras de conduta e políticas e procedimentos 

(Revogado) 

Artigo 36.º-B 

Associações profissionais de analistas financeiros 

1– É correspondentemente aplicável às associações profissionais representativas dos 

analistas financeiros o disposto no artigo 10.º-C sobre as associações profissionais 

representativas dos consultores para investimento, com as necessárias adaptações. 

2– Os consultores para investimento autónomos e os analistas financeiros podem ser 

representados pela mesma associação. 

Artigo 37.º 

Descrição da atividade desenvolvida 

(Revogado) 

Artigo 38.º 

Divulgação de recomendações de investimento 

(Revogado) 

Artigo 39.º 

Atualização 

Quaisquer alterações aos elementos previstos no Anexo I do presente Regulamento 

devem ser comunicadas à CMVM no prazo máximo de 15 dias a contar da respetiva 

ocorrência.   

Artigo 40.º 

Conservação e envio de documentos à CMVM 

1– As pessoas referidas no artigo 35.º elaboram uma lista de todas as recomendações 

elaboradas, emitidas ou difundidas, nos termos previstos no Regulamento (UE) 596/2014, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, e respetiva regulamentação 

e atos delegados. 



 
 
 

2–  As pessoas referidas no número anterior deverão enviar à CMVM as recomendações 

que emitam, simultaneamente com a sua difusão ao público. 

3– A lista referida no n.º 1, bem como os elementos necessários para demonstrar a 

coerência das recomendações com os pressupostos que lhe estão subjacentes devem ser 

objeto de arquivo, por um prazo de 12 meses. 

CAPÍTULO VIII 

Sistemas de Notificação de Operações 

Artigo 41.º 

Requerimento 

(Revogado) 

Artigo 42.º 

Aprovação 

(Revogado) 

Artigo 43.º 

Recusa de Aprovação 

(Revogado) 

Artigo 44.º 

Lista de Entidades 

(Revogado) 

Artigo 45.º 

Alterações subsequentes 

(Revogado) 

Artigo 46.º 

Responsabilidade dos Intermediários Financeiros 

(Revogado) 

Capítulo VIII-A 

Informação a reportar à CMVM 

Artigo 46.º-A 

Envio de informação à CMVM 



 
 
 

1– Os intermediários financeiros e as sucursais de entidades que exerçam atividades de 

intermediação financeira em Portugal enviam à CMVM a seguinte informação: 

a) Relativamente às atividades de receção, transmissão e execução de ordens por conta 

de outrem, nos termos previstos do Anexo IV;  

b) Relativamente à atividade de gestão de carteiras por conta de outrem, nos termos 

previstos no Anexo V;  

c) Relativamente à atividade de negociação por conta própria, nos termos previstos no 

Anexo VI, e 

d) Relativamente à atividade de registo e depósito de instrumentos financeiros, nos termos 

previstos nos Anexos VII e VIII. 

2 – Os intermediários financeiros enviam a informação prevista no número anterior 

quanto à atividade das suas sucursais noutros Estados-membros, submetendo ficheiros 

autónomos para cada uma. 

3 – A informação prevista nos números anteriores é enviada mensalmente à CMVM até 

ao quinto dia útil do mês seguinte a que respeita. 

4 – Na inexistência de informação a enviar para determinado período de referência, os 

Anexos referidos no n.º 1 são enviados no mesmo prazo, de acordo com as instruções ali 

previstas. 

CAPÍTULO IX 

Disposições Finais e Transitórias 

Artigo 47.º 

Norma Revogatória 

1 — São revogados os Regulamentos da CMVM n.º 12/2000, n.º 21/2000 e n.º 6/2006 e 

os artigos 73.º do Regulamento da CMVM n.º 15/2003 e 29.º do Regulamento da CMVM 

n.º 8/2002, salvo o disposto no número seguinte. 

2 — O relatório de avaliação previsto no artigo 11.º do presente Regulamento referente 

ao ano de 2008 deve ser remetido à CMVM até 31 de dezembro de 2008. 

Artigo 48.º 

Entrada em vigor 

1 — O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

2 — O cumprimento do disposto no Capítulo V do presente Regulamento só é exigível a 

partir do dia 1 de março de 2008, mantendo-se até essa data em vigor o Regulamento da 



 
 
 

CMVM n.º 21/2000 e os artigos 73.º do Regulamento da CMVM n.º 15/2003 e 29.º do 

Regulamento da CMVM n.º 8/2002. 

  



 
 
 

 

Anexo I 

Comunicação de analistas financeiros 

 A - Pessoas singulares que desempenhem a atividade de modo a título individual 

 

 Informação pessoal: 

a) Nome completo; 

b) Data de nascimento e nacionalidade;  

c) Número de contribuinte;  

d) Domicílio profissional (morada, localidade, código postal, País); 

e) Contactos (telefone, correio eletrónico);  

f) Curriculum Vitae atualizado;  

g) Número de Identificação civil;  

h) Domicílio fiscal ou pessoal, caso o mesmo não conste do Curriculum Vitae; 

i) Data de início de funções;  

j) Identificação da associação representativa de classe a que pertença e correspondente 

código deontológico caso aplicável;   

k) Setores de atividade habitualmente cobertos pelas recomendações e respetivos canais 

de distribuição, incluindo a natureza dos destinatários;  

l) Sem prejuízo da informação que é solicitada nas alíneas anteriores, as pessoas que 

divulguem recomendações de investimento produzidas por terceiros, devem 

identificar as entidades que elaboram as ditas recomendações e os respetivos canais 

de distribuição. 

 

B - Pessoas coletivas que não intermediários financeiros 

Identificação e atividades:  

a) Firma ou denominação social e, caso exista, outra denominação pela qual seja 

conhecida;  

b) Objeto social e capital social;  



 
 
 

c) Número de identificação de pessoa coletiva;  

d) Morada da sede (morada, código postal, país);  

e) Contactos (telefone e correio eletrónico);  

f) Identificação dos detentores de participação superior a 10% do capital;  

g) Composição dos órgãos sociais da entidade;   

h) Nome completo, data de início de funções e domicilio fiscal dos colaboradores que 

elaboram recomendações de investimento, bem como dos colaboradores que 

conjuntamente participam na produção das referidas recomendações;  

i) Descrição da função que os colaboradores afetos à elaboração das recomendações 

desempenham na sociedade a que se encontram vinculadas e a identificação da área 

funcional em que os mesmos se encontram inseridos;  

j) Setores de atividade habitualmente cobertos pelas recomendações e respetivos canais 

de distribuição, incluindo a natureza dos destinatários; 

k) A associação representativa da classe a que cada colaborador pertença e eventual 

subordinação a esse código deontológico, caso aplicável;  

l) Nome e contactos da pessoa responsável pela área de recomendações para relações 

com a CMVM (telefone e correio eletrónico); 

m)  Sem prejuízo da informação que é solicitada nas alíneas anteriores, para as pessoas 

que divulguem recomendações de investimento produzidas por terceiros, devem 

igualmente identificar as entidades que elaboram as ditas recomendações e os 

respetivos canais de distribuição. 

C - Intermediários Financeiros 

Elementos identificativos dos colaboradores:  

a) Nome completo;  

b) Número de contribuinte;  

c) Domicilio profissional e fiscal;   

d) Contactos (telefone e correio eletrónico)  

e) Data de início da atividade de análise financeira;  

f) Identificação da área funcional em que os colaboradores se encontram inseridos.  



 
 
 

Anexo II 

Comunicação dos colaboradores de intermediários financeiros que exercem a 

atividade de consultoria para investimento  

Elementos identificativos dos colaboradores:  

a) Nome completo;   

b) Numero de identificação fiscal; 

c) Data de início da prestação do serviço de consultoria para investimento; 

d) Indicação se os colaboradores prestam consultoria para investimento independente ou 

não;  

e) Identificação da área funcional em que os colaboradores se encontram inseridos; 

  



 
 
 

 

Anexo III 

Especificidades relativas ao reporte da informação prevista no  

n.º 1 do artigo 11.º (Relatório de avaliação) 

(Revogado) 

  



 
 
 

 

Anexo IV  

Receção, transmissão e execução de ordens por conta de outrem 

O presente Anexo é preenchido nos termos do Regulamento da CMVM n.º 3/2016.  

Quanto ao nome do ficheiro: 

     

 
Conteúdo  Nomenclatura do ficheiro  

 

 Reporte de 

receção, 

transmissão 

e execução 

de ordens 

por conta 

de outrem 

Ficheiro de 

dados RTENNNNNN0AAAAMMDD.XML 
 

 

RTE identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde 

ao código de entidade atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que 

corresponde a um caracter fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' 

correspondem, respetivamente, ao ano, mês e último dia de 

calendário do mês a que respeita a informação.  

Todos os carateres do nome do ficheiro devem estar 

preenchidos. 
 

     

Quanto à estrutura e conteúdo do ficheiro de dados: 

As especificações técnicas relativas ao ficheiro "RTE" a enviar à CMVM constam do 

documento "2020_reporte_RTE_schemas.zip" ou em versões atualizadas do mesmo, 

disponível no sítio da internet da CMVM.” 

 

I. Opção de reporte perante inexistência de informação (“reporte nulo”) 

Na inexistência de informação a enviar para determinado período de referência, o presente 

ficheiro é enviado à CMVM com a indicação de “NULO” nos elementos 

ConteudoReporte do cabeçalho e no elemento identificador de reporte nulo do corpo 

do ficheiro. 

Nesta circunstância todos os restantes elementos do corpo do ficheiro não devem ter 

conteúdo. 

 

II. Opção de reporte com conteúdo 

Existindo conteúdo a reportar o elemento ConteudoReporte do cabeçalho deve conter a 

indicação “REPO” e o elemento identificador de reporte nulo do corpo do ficheiro não 

deve ser preenchido, sendo preenchidos os restantes elementos do corpo do ficheiro de 

acordo com as instruções infra. 

 



 
 
 

Bloco de informação número 1: Informação sobre as atividades de receção e 

transmissão de ordens por conta de outrem e de execução de ordens por conta de outrem 

sobre instrumentos financeiros, com os seguintes campos: 

Tipo de investidor (Campo 1): Campo que identifica o tipo de investidor que transmitiu 

a ordem, sendo preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “NP”, se for investidor não profissional; 

• “PR”, se for investidor profissional; 

• “CE”, se for contraparte elegível. 

Residência do investidor (Campo 2): Campo que identifica a residência do investidor 

que transmitiu a ordem, sendo preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “R”, para investidores residentes em Portugal e emigrantes portugueses; 

• “N”, para outros investidores. 

Canal de receção da ordem (Campo 3): Campo que identifica o tipo de canal de receção 

da ordem, sendo preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “I”, para ordens recebidas através de sítio da Internet disponibilizado para o 

efeito; 

• “E”, para ordens recebidas por outros meios eletrónicos de comunicação à 

distância, nomeadamente terminais que permitam a receção de ordens; 

• “R”, para ordens provenientes de meios de reencaminhamento automático 

que façam interface com sistemas de outros intermediários financeiros 

(order routing); 

• “T”, para ordens recebidas através de telefone, presencialmente nas 

instalações do intermediário financeiro ou por fax; 

• “O”, para ordens recebidas através de outros canais. 

Tipo de instrumento financeiro (Campo 4): Campo que identifica a tipologia do 

instrumento financeiro a que se refere a ordem, sendo preenchido com um dos seguintes 

códigos: 

• “AC”, para ações; 

• “UP”, para unidades de participação em organismos de investimento 

coletivo; 

• “EF”, para unidades de participação em organismos de investimento coletivo 

admitidas à negociação (ETF); 

• “DU”, para instrumentos de dívida emitidos pelo Estado ou outros entes 

públicos e equiparados; 

• “PC”, para papel comercial; 

• “DI”, para outros instrumentos de dívida emitidos por entidades privadas; 

• “ON”, para outros instrumentos financeiros não derivados; 



 
 
 

•  “FT”, para contratos de futuros; 

• “CT” para contratos de forward; 

• “OC”, para contratos de opções de compra; 

• “OV”, para contratos de opções de venda; 

• “CD”, para contratos financeiros por diferenças (CFD); 

• “SW”, para contratos de troca (Swap); 

• “OD”, para outros instrumentos financeiros derivados. 

Tipo de subjacente (Campo 5): Campo que identifica a tipologia do subjacente do 

instrumento financeiro derivado, sendo preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “NA”, quando o instrumento financeiro do campo anterior for preenchido 

com um dos seguintes códigos: “AC”, “UP”, “EF”, “DU”, “PC”, “DI” ou 

“ON”; 

• “AC”, para ações; 

• “IN”, para índices; 

• “TJ”, para taxas de juro; 

• “TC”, para taxas de câmbio; 

• “CR”, para crédito; 

• “MC”, para mercadorias e licenças de emissão; 

•  “OT”, para outros subjacentes não especificados anteriormente. 

Tipo de ordem (Campo 6): Campo que identifica o tipo de ordem, sendo preenchido 

com um dos seguintes códigos: 

• “C”, para ordens de compra; 

• “V”, para ordens de venda. 

Montante (Campo 7): Campo que identifica o montante de instrumentos financeiros das 

ordens executadas, sendo preenchido com: 

• Montante efetivamente pago ou recebido pela realização da transação, 

excluindo-se os juros corridos no caso de instrumentos de dívida emitidos 

pelo Estado, entes públicos ou entidades privadas, quando a tipologia do 

instrumento financeiro no campo 4 for preenchido com um dos seguintes 

códigos: “AC”, “UP”, “EF”, “DU”, “PC”, “DI” ou “ON”; 

• Montante correspondente ao produto entre o número de contratos 

negociados, a unidade de negociação dos mesmos e o respetivo preço da 

transação, quando a tipologia do instrumento financeiro no campo 4 for 

preenchido com um dos seguintes códigos: “FT”, “CT”, “OC”, “OV”, “CD”, 

“SW” ou “OD”. 



 
 
 

Local de Execução (Campo 8): Campo que identifica o local onde ocorreu a execução 

da ordem, sendo preenchido com: 

• O respetivo Market Identifier Code (MIC), nos termos definidos na Norma 

ISO 10383, para as ordens executadas em mercado regulamentado, em 

sistema de negociação multilateral ou em sistema de negociação organizada; 

• “OECP”, para as ordens executadas fora de plataformas de negociação e 

contra a carteira própria do intermediário financeiro (internalização); 

• “OEFM”, para as ordens executadas fora de plataformas de negociação e 

em que o intermediário financeiro, isento de risco, intermedia o encontro 

entre a ordem do comprador e a do vendedor. 

Caracterização da ordem (Campo 9): Campo que caracteriza a ordem recebida, sendo 

preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “T”, para as ordens transmitidas pelo intermediário financeiro que recebeu a 

ordem; 

• “E”, para as ordens executadas pelo intermediário financeiro que recebeu a 

ordem. 

Campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Identif

icação 

Tipo 

de 

investi

dor  

Residê

ncia do 

investi

dor  

Canal 

de 

receç

ão da 

orde

m 

Tipo de 

instrume

nto 

financeir

o  

Tipo de 

subjacen

te  

Tipo 

de 

orde

m 

Montant

e  

Local 

de 

execuç

ão  

Carac

teriza

ção 

da 

orde

m  

Domín

io e 

Dimen

são 

NP, 

PR, 

CE 

R, N 

I, E, 

R, T, 

O 

AC, UP, 

EF, DU, 

PC, DI, 

ON, FT, 

CT, OC, 

OV, 

CD, 

SW, OD 

NA, 

AC, IN, 

TJ, TC, 

CR, 

MC, OT 

C, V 

Dimens

ão 

máxima 

de 20 

caratere

s 

numéric

os, com 

2 casas 

decimai

s  

MIC 

Code, 

OECP, 

OEFM 
 

T, E 

 

Bloco de informação número 2: Informação sobre o detalhe dos instrumentos 

financeiros objeto das atividades de receção e transmissão de ordens por conta de outrem 

e execução de ordens por conta de outrem, com os seguintes campos: 

Código do instrumento financeiro (Campo 1): Campo que identifica o código do 

instrumento financeiro transacionado, sendo preenchido com: 



 
 
 

• O International Standard Identification Number (ISIN), nos termos 

definidos na Norma ISO 6166, sempre que aplicável; 

• Não existindo ISIN, o Classification of Financial Instruments (CFI), nos 

termos definidos na Norma ISO 10962.  

Tipo de código do instrumento financeiro (Campo 2): Campo que identifica o tipo de 

código do instrumento financeiro transacionado, sendo preenchido com: 

• “I”, quando o código de instrumento financeiro no campo anterior for 

preenchido com um código ISIN; 

• “C”, quando o código de instrumento financeiro no campo anterior for 

preenchido com um código CFI. 

Designação do instrumento financeiro (Campo 3): Campo que identifica a designação 

do instrumento financeiro. 

Mercado de admissão (Campo 4): Campo que identifica o mercado onde o instrumento 

financeiro está admitido à negociação, sendo preenchido com: 

• O respetivo Market Identifier Code (MIC), nos termos definidos na Norma 

ISO 10383, para as ordens executadas em mercado regulamentado, em 

sistema de negociação multilateral ou em sistema de negociação organizada. 

Deve ser preenchido com o MIC Code do primeiro mercado onde o 

instrumento financeiro foi admitido à negociação. Caso exista mais do que 

um mercado nestas circunstâncias, deve ser considerado o mercado mais 

líquido. 

• “XXXX”, para instrumentos financeiros não admitidos em plataformas de 

negociação. 

Tipo de instrumento financeiro (Campo 5): Campo que identifica a tipologia do 

instrumento financeiro a que se refere a ordem, sendo preenchido com um dos seguintes 

códigos: 

• “AC”, para ações; 

• “UP”, para unidades de participação em organismos de investimento 

coletivo não admitidos à negociação; 

• “EF”, para unidades de participação em organismos de investimento 

coletivo admitidas à negociação (ETF); 

• “DU”, para instrumentos de dívida emitidos pelo Estado ou outros entes 

públicos e equiparados; 

• “PC”, para papel comercial; 

• “DI”, para outros instrumentos de dívida emitidos por entidades privadas; 

• “ON”, para outros instrumentos financeiros não derivados; 

• “FT”, para contratos de futuros; 

• “CT” para contratos de forward; 



 
 
 

• “OC”, para contratos de opções de compra; 

• “OV”, para contratos de opções de venda; 

• “CD”, para contratos financeiros por diferenças (CFD); 

• “SW”, para contratos de troca (Swap); 

• “OD”, para outros instrumentos financeiros derivados. 

Tipo de subjacente (Campo 6): Campo que identifica a tipologia do subjacente do 

instrumento financeiro derivado, sendo preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “NA”, quando o instrumento financeiro do campo 5 for preenchido com um 

dos seguintes códigos: “AC”, “UP”, “EF”, “DU”, “PC”, “DI” ou “ON”; 

• “AC”, para ações; 

• “IN”, para índices; 

• “TJ”, para taxas de juro; 

• “TC”, para taxas de câmbio; 

• “CR”, para crédito; 

• “MC”, para mercadorias e licenças de emissão; 

•  “OT”, para outros subjacentes não especificados anteriormente. 

Tipo de ordem (Campo 7): Campo que identifica o tipo de ordem recebida pelo 

intermediário financeiro, sendo preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “C”, para ordens de compra; 

• “V”, para ordens de venda. 

Quantidade (Campo 8): Campo identifica a quantidade transacionada de ordens 

executadas, sendo preenchido com:  

• Número de unidades, quando a tipologia do instrumento financeiro no 

campo 5 for preenchido com um dos seguintes códigos: “AC”, “UP”, “EF” 

ou “ON”;  

• Valor nominal, quando a tipologia do instrumento financeiro no campo 5 

for preenchido com um dos seguintes códigos: “DU”, “PC”, “DI”, “SW” ou 

“ON”; 

• Número de contratos, quando a tipologia do instrumento financeiro no 

campo 5 for preenchido com um dos seguintes códigos: “FT”, “CT”, “OC”, 

“OV”, “CD”, “SW” ou “OD”. 

Montante (Campo 9): Campo que identifica o montante de instrumentos financeiros das 

ordens executadas, sendo preenchido com o: 

• Montante efetivamente pago ou recebido pela realização da transação, 

excluindo-se os juros corridos no caso de instrumentos de dívida emitidos 

pelo Estado, entes públicos ou entidades privadas, quando a tipologia do 



 
 
 

instrumento financeiro no campo 5 for preenchido com um dos seguintes 

códigos: “AC”, “UP”, “EF”, “DU”, “PC”, “DI” ou “ON”; 

• Montante correspondente ao produto entre o número de contratos 

negociados, a unidade de negociação dos mesmos e o respetivo preço da 

transação, quando a tipologia do instrumento financeiro no campo 5 for 

preenchido com um dos seguintes códigos: “FT”, “CT”, “OC”, “OV”, 

“CD”, “SW” ou “OD”. 

Local de execução (Campo 10): Campo que identifica o local onde ocorreu a execução 

da ordem e deve ser preenchido com: 

• O respetivo Market Identifier Code (MIC), nos termos definidos na Norma 

ISO 10383, para as ordens executadas em mercado regulamentado, em 

sistema de negociação multilateral ou em sistema de negociação organizada 

• “OECP”, para as ordens executadas fora de plataformas de negociação e 

contra a carteira própria do intermediário financeiro (internalização) 

• “OEFM”, para as ordens executadas fora de plataformas de negociação e 

em que o intermediário financeiro, isento de risco, intermedia o encontro 

entre a ordem do comprador e a do vendedor 

Caracterização da ordem (Campo 11): Campo que caracteriza a ordem recebida, sendo 

preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “T”, para as ordens transmitidas pelo intermediário financeiro que recebeu 

a ordem;  

• “E”, para as ordens executadas pelo intermediário financeiro que recebeu a 

ordem. 

 

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

Identifi

cação 

Código 

do 

instru

mento 

finance

iro 

Tipo 

de 

código 

do 

instru

mento 

finance

iro 

Design

ação 

do 

instru

mento 

finance

iro 

Merca

do de 

Admis

são 

Tipo de 

instrum

ento 

financei

ro  

Tipo 

de 

subja

cente  

Ti

po 

de 
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de

m 

Quantid

ade 

Montan

te  

Local 

de 

Exec

ução  

Carate

rizaçã

o da 

ordem  

Domín

io e 

Dimen

são 

ISIN, 

CFI 

code  

I, C 

Dimen

são 

máxim

a de 40 

carater

es 

alfanu

MIC 

code, 

XXX

X 

AC, 

UP, EF, 

DU, 

PC, DI, 

ON, 

FT, CT, 

OC, 

NA, 

AC, 

IN, 

TJ, 

TC, 

CR, 

C, 

V 

Dimens

ão 

máxima 

de 20 

caratere

s 

numéri

Dimens

ão 

máxima 

de 20 

caratere

s 

numéri

MIC 

code, 

OEC

P, 

OEF

M 

T, E 



 
 
 

mérico

s* 

OV, 

CD, 

SW, 

OD 

MC, 

OT 

cos, 

com 2 

casas 

decimai

s  

cos, 

com 2 

casas 

decimai

s 

 
 

 

* Não são permitidos os carateres “ ’ “, “ * ”, “ ! ” e “ ? “. 

  



 
 
 

Anexo V  

Gestão de carteiras por conta de outrem 

Especificidades relativas aos reportes previstos nos ficheiros CCG, GCO e OPR 

O presente Anexo é preenchido nos termos do Regulamento da CMVM n.º 3/2016.  

Quanto ao nome do ficheiro: 

     

 
Conteúdo  Nomenclatura do ficheiro  

 

 Reporte de 

informação 

sobre o 

perfil das 

carteiras 

sob gestão 

Ficheiro de dados CCGNNNNNN0AAAAMMDD.XML 
 

 

CCG identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código 

de entidade atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um 

caracter fixo e 'AAAA', 'MM’, ‘DD’ correspondem, respetivamente, ao ano, 

mês e último dia de calendário do mês a que respeita a informação.  

Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos. 
 

     

 

Quanto à estrutura e conteúdo do ficheiro de dados: 

As especificações técnicas relativas ao ficheiro "CCG" a enviar à CMVM constam do 

documento "2020_reporte_CCG_schemas.zip" ou em versões atualizadas do mesmo, 

disponível no sítio da internet da CMVM.” 

 

I. Opção de reporte perante inexistência de informação (“reporte nulo”) 

Na inexistência de informação a enviar para determinado período de referência, o presente 

ficheiro é enviado à CMVM com a indicação de “NULO” nos elementos 

ConteudoReporte do cabeçalho e no elemento identificador de reporte nulo do corpo 

do ficheiro. 

Nesta circunstância todos os restantes elementos do corpo do ficheiro não devem ter 

conteúdo. 

 

II. Opção de reporte com conteúdo 

Existindo conteúdo a reportar o elemento ConteudoReporte do cabeçalho deve conter a 

indicação “REPO” e o elemento identificador de reporte nulo do corpo do ficheiro não 

deve ser preenchido, sendo preenchidos os restantes elementos do corpo do ficheiro de 

acordo com as instruções infra. 

 

Bloco de informação número 1: Informação sobre o perfil de carteira definido nos 

contratos de gestão de carteiras e/ou condições particulares celebrados com os clientes, 

com os seguintes campos: 



 
 
 

Código de identificação de perfil de carteira (Campo 1): Campo que identifica, de 

forma unívoca, o código do perfil de carteira definido nos contratos de gestão de carteiras 

e/ou condições particulares celebrados com os clientes. É preenchido com um código 

interno definido pela entidade que presta a atividade de gestão de carteiras por conta de 

outrem e é repetido nos reportes subsequentes enquanto este perfil estiver em vigor. Caso 

se trate de um perfil de carteira que não se enquadre em qualquer dos perfis padronizados 

é preenchido com o código “PNP”. 

Designação de perfil de carteira (Campo 2): Denominação do perfil de carteira 

definido nos contratos de gestão de carteiras e/ou condições particulares celebrados com 

os clientes. Caso o campo 1 tenha sido preenchido com o código “PNP”, este campo deve 

ser preenchido com a seguinte designação “Perfil não padronizado”. 

Número de carteiras individuais sob gestão (Campo 3): Campo que informa sobre o 

número de carteiras individuais sob gestão por conta de outrem para cada perfil de carteira 

à data de referência do reporte. 

Montante global sob gestão (Campo 4): Campo que informa sobre o montante global 

sob gestão para cada perfil de carteira à data de referência do reporte. O montante é 

preenchido em euro. 

Objetivo de referência ou de rentabilidade (Campo 5): Campo que informa sobre o 

objetivo definido para cada perfil de carteira. 

Este campo é preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “B”, se o perfil de carteira identificar um objetivo de referência; 

• “R”, se o perfil de carteira identificar um objetivo de rentabilidade; 

• “NA” caso não esteja definido objetivo ou caso o campo 1 tenha sido preenchido 

com o código “PNP”. 

Descrição do objetivo do perfil de carteira (Campo 6): Campo que descreve o objetivo 

do perfil de carteira. 

Este campo é preenchido com: 

• Descrição do objetivo de referência do perfil de carteira se o campo 5 tiver sido 

preenchido com “B”. Caso o objetivo de referência do perfil da carteira 

corresponda a um compósito de vários índices, cada um com uma determinada 

ponderação, deverá ser identificada a ponderação associada a cada um dos índices. 

• Quantificação do objetivo de rentabilidade do perfil de carteira se o campo 5 tiver 

sido preenchido com “R. 

• “NA” caso não esteja definido objetivo ou caso o campo 1 tenha sido preenchido 

com o código “PNP". 

Instrumentos financeiros derivados (Campo 7): Campo que informa se o perfil de 

carteira pode incluir posições em instrumentos financeiros derivados ou transações com 

passivos contingentes. 

Este campo é preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “PC” se o perfil da carteira admitir a inclusão de passivos contingentes; 



 
 
 

• “DR” se o perfil da carteira admitir a inclusão de instrumentos financeiros 

derivados; 

• “PD” se o perfil de carteira admitir a inclusão de passivos contingentes e 

instrumentos financeiros derivados; 

• “NA” se o perfil de carteira não admitir passivos contingentes nem instrumentos 

financeiros derivados ou caso o campo 1 tenha sido preenchido com o código 

“PNP”. 

Caraterização de moeda (Campo 8):  Campo que informa se o perfil de carteira inclui 

exposição a moedas diferentes do euro. 

Este campo é preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “S”, se o perfil de carteira admitir a exposição a moedas diferentes do euro; 

• “N”, se o perfil de carteira não admitir a exposição a moedas diferentes do euro; 

• “NA” se não houver critério em relação à admissão de moedas diferentes do euro 

ou caso o campo 1 tenha sido preenchido com o código “PNP”.    
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* Não são permitidos os carateres “ ’ “, “ * ”, “ ! ” e “ ? “. 



 
 
 

 

 

Bloco de informação número 2: Informação sobre os limites referentes ao perfil de 

carteira indicado no campo 1 do bloco de informação número 1, de acordo com o definido 

nos contratos de gestão de carteiras e/ou condições particulares celebrados com os 

clientes, com os seguintes campos. Caso o campo 1 do bloco de informação número 1 

tenha sido preenchido com o código “PNP” este bloco de informação não é incluído. 

Código de identificação de perfil de carteira (Campo 1): Campo que identifica, de 

forma unívoca, o código do perfil de carteira definido nos contratos de gestão de carteiras 

e/ou condições particulares celebrados com os clientes. É preenchido com um código 

interno definido pela entidade que presta a atividade de gestão de carteiras por conta de 

outrem e é repetido nos reportes subsequentes enquanto este perfil estiver em vigor. 

Devem ser utilizados os mesmos códigos utilizados para o preenchimento do campo 1 do 

bloco de informação número 1. 

Limite mínimo de exposição a ações/similares (Campo 2): Campo que informa sobre 

o limite inferior, para cada perfil de carteira, referente a ações, fundos de ações, unit linked 

ou outros ativos com exposição a ações. Deve ser preenchido com o valor percentual 

correspondente à exposição da carteira a esta categoria de ativo. Caso não esteja definido 

limite, este campo deverá ser preenchido com “NA”. 

Limite máximo de exposição a ações/similares (Campo 3): Campo que informa sobre 

o limite superior, para cada perfil de carteira, referente a ações, fundos de ações, unit 

linked ou outros ativos com exposição a ações. Deve ser preenchido com o valor 

percentual correspondente à exposição da carteira a esta categoria de ativo. Caso não 

esteja definido limite, este campo deverá ser preenchido com “NA”. 

Limite mínimo de exposição a obrigações/similares (Campo 4): Campo que informa 

sobre o limite inferior, para cada perfil de carteira, referente a obrigações, fundos de 

obrigações, unit linked ou outros ativos com exposição a risco de crédito e de taxa de juro. 

Deve ser preenchido com o valor percentual correspondente à exposição da carteira a esta 

categoria de ativo. Caso não esteja definido limite, este campo deverá ser preenchido com 

“NA”. 

Limite máximo de exposição a obrigações/similares (Campo 5): Campo que informa 

sobre o limite superior, para cada perfil de carteira, referente a obrigações, fundos de 

obrigações, unit linked ou outros ativos com exposição a risco de crédito e de taxa de juro. 

Deve ser preenchido com o valor percentual correspondente à exposição da carteira a esta 

categoria de ativo. Caso não esteja definido limite, este campo deverá ser preenchido com 

“NA”. 

Limite mínimo de exposição a ativos líquidos (Campo 6): Campo que informa sobre o 

limite inferior, para cada perfil de carteira, referente a depósitos à ordem e a prazo e outros 

instrumentos financeiros de dívida de curto prazo. Deve ser preenchido com o valor 

percentual correspondente à exposição da carteira a esta categoria de ativo. Caso não 

esteja definido limite, este campo deverá ser preenchido com “NA”. 

Limite máximo de exposição a ativos líquidos (Campo 7): Campo que informa sobre 

o limite superior, para cada perfil de carteira, referente a depósitos à ordem e a prazo e 



 
 
 

outros instrumentos financeiros de dívida de curto prazo. Deve ser preenchido com o 

valor percentual correspondente à exposição da carteira a esta categoria de ativo. Caso 

não esteja definido limite, este campo deverá ser preenchido com “NA”. 

Limite mínimo de exposição a outros ativos (Campo 8): Campo que informa sobre o 

limite inferior, para cada perfil de carteira, referente a ativos com exposição ao mercado 

imobiliário ou outros ativos reais. Deve ser preenchido com o valor percentual 

correspondente à exposição da carteira a esta categoria de ativo. Caso não esteja definido 

limite, este campo deverá ser preenchido com “NA”. 

Limite máximo de exposição a outros ativos (Campo 9): Campo que informa sobre o 

limite superior, para cada perfil de carteira, referente a ativos com exposição ao mercado 

imobiliário ou outros ativos reais. Deve ser preenchido com o valor percentual 

correspondente à exposição da carteira a esta categoria de ativo. Caso não esteja definido 

limite, este campo deverá ser preenchido com “NA”. 

 

* Não são permitidos os carateres “ ’ “, “ * ”, “ ! ” e “ ? “. 

 

Bloco de informação número 3: Informação sobre critérios de elegibilidade/restrições 

aplicáveis ao perfil de carteira indicado no campo 1 do bloco de informação número 1, 

de acordo com o definido nos contratos de gestão de carteiras e/ou condições particulares 
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celebrados com os clientes, com os seguintes campos. Caso o campo 1 do bloco de 

informação número 1 tenha sido preenchido com o código “PNP” este bloco de 

informação não é incluído. 

Código de identificação de perfil de carteira (Campo 1): Campo que identifica, de 

forma unívoca, o código do perfil de carteira definido nos contratos de gestão de carteiras 

e/ou condições particulares celebrados com os clientes. É preenchido com um código 

interno definido pela entidade que presta a atividade de gestão de carteiras por conta de 

outrem e é repetido nos reportes subsequentes enquanto este perfil estiver em vigor. 

Devem ser utilizados os mesmos códigos utilizados para o preenchimento do campo 1 do 

bloco de informação número 1. 

Caraterização de notação de risco (Campo 2):  Campo que informa sobre critérios de 

elegibilidade para cada perfil de carteira, relativas à notação de risco dos emitentes dos 

respetivos ativos elegíveis. Caso não sejam aplicados critérios de elegibilidade/ 

restrições, este campo deverá ser preenchido com “NA”. 

Caraterização de área geográfica (Campo 3):  Campo que informa sobre critérios de 

elegibilidade para cada perfil de carteira, relativas a áreas geográficas de localização dos 

emitentes dos respetivos ativos elegíveis. Caso não sejam aplicados critérios de 

elegibilidade/ restrições, este campo deverá ser preenchido com “NA”. 

Caraterização de sector (Campo 4):  Campo que informa sobre critérios de 

elegibilidade para cada perfil de carteira, relativas aos sectores dos emitentes dos 

respetivos ativos elegíveis. Caso não sejam aplicados critérios de elegibilidade/ 

restrições, este campo deverá ser preenchido com “NA”. 
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Quanto ao nome do ficheiro: 

     

 
Conteúdo  Nomenclatura do ficheiro  

 

 
Ficheiro de dados GCONNNNNN0AAAAMMDD.XML 

 



 
 
 

 

Reporte de 

informação 

sobre as 

carteiras 

sob gestão 

GCO identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código 

de entidade atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um 

caracter fixo e 'AAAA', 'MM’, ‘DD’ correspondem, respetivamente, ao ano, 

mês e último dia de calendário do mês a que respeita a informação.  

Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos. 
 

     

 

Quanto à estrutura e conteúdo do ficheiro de dados: 

As especificações técnicas relativas ao ficheiro "GCO" a enviar à CMVM constam do 

documento "2020_reporte_GCO_schemas.zip" ou em versões atualizadas do mesmo, 

disponível no sítio da internet da CMVM.” 

 

I. Opção de reporte perante inexistência de informação (“reporte nulo”) 

Na inexistência de informação a enviar para determinado período de referência, o presente 

ficheiro é enviado à CMVM com a indicação de “NULO” nos elementos 

ConteudoReporte do cabeçalho e no elemento identificador de reporte nulo do corpo 

do ficheiro. 

Nesta circunstância todos os restantes elementos do corpo do ficheiro não devem ter 

conteúdo. 

 

II. Opção de reporte com conteúdo 

Existindo conteúdo a reportar o elemento ConteudoReporte do cabeçalho deve conter a 

indicação “REPO” e o elemento identificador de reporte nulo do corpo do ficheiro não 

deve ser preenchido, sendo preenchidos os restantes elementos do corpo do ficheiro de 

acordo com as instruções infra. 

 

Código de identificação de perfil de carteira (Campo 1): Campo que identifica, de 

forma unívoca, o código do perfil de carteira definido nos contratos de gestão de carteiras 

e/ou condições particulares celebrados com os clientes. É preenchido com um código 

interno definido pela entidade que presta a atividade de gestão de carteiras por conta de 

outrem e é repetido nos reportes subsequentes enquanto este perfil estiver em vigor. 

Devem ser utilizados os mesmos códigos utilizados para o preenchimento do campo 1 do 

bloco de informação número 1 do ficheiro CCG. 

Tipo de ativo (Campo 2): Campo que identifica a tipologia dos ativos, sendo preenchido 

com um dos seguintes códigos: 

• “AC”, para ações; 

• “UP”, para unidades de participação em organismos de investimento coletivo 

não admitidas à negociação; 



 
 
 

• “EF”, para unidades de participação em organismos de investimento coletivo 

admitidas à negociação (ETF); 

• “DU”, para instrumentos de dívida emitidos pelo Estado ou outros entes públicos 

e equiparados; 

• “PC”, para papel comercial; 

• “DI”, para outros instrumentos de dívida emitidos por entidades privadas; 

•  “ON”, para outros instrumentos financeiros não derivados; 

• “FT”, para contratos de futuros; 

• “CT”, para contratos de forward; 

• “OC”, para contratos de opções de compra; 

• “OV”, para contratos de opções de venda; 

• “CD”, para contratos financeiros por diferenças (CFD); 

• “SW”, para contratos de troca (Swap); 

• “WR”, para warrants; 

• “OD”, para outros instrumentos financeiros derivados; 

• “UL”, para unit linked; 

• “DO”, para depósitos à ordem correntes; 

• “CM” para depósitos associados a contas margem; 

• “DP”, para depósitos a prazo; 

•  “OT”, para outros ativos. 

Tipo de subjacente (Campo 3): Campo que identifica a tipologia do subjacente do 

instrumento financeiro derivado, sendo preenchido com um dos seguintes códigos:  

• “NA”, quando o ativo do campo anterior for preenchido com um dos seguintes 

códigos: “AC”, “UP”, “EF”, “DU”, “PC”, “DI”, “ON”, “UL”, “DO”, “DP” ou 

“OT”; 

• “AC”, para ações; 

• “IN”, para índices; 

• “TJ”, para taxas de juro; 

• “TC”, para taxas de câmbio; 

• “CR”, para crédito; 

• “MC”, para mercadorias e licenças de emissão; 

•  “OT”, para outros subjacentes não especificados anteriormente. 

Código do ativo que integra a carteira sob gestão (Campo 4): Campo que identifica o 

código do ativo, sendo preenchido com: 



 
 
 

Para instrumentos financeiros: 

• O International Standard Identification Number (ISIN), nos termos definidos na 

Norma ISO 6166, sempre que aplicável. 

• Não existindo ISIN, o Classification of Financial Instruments (CFI), nos termos 

definidos na Norma ISO 10962.  

Para outros ativos que não sejam instrumentos financeiros, este campo deverá ser 

preenchido com “NA”. 

Tipo de código do ativo que integra a carteira sob gestão (Campo 5): Campo que 

identifica o tipo de código do ativo, sendo preenchido com: 

Para instrumentos financeiros: 

• “I”, quando o código de instrumento financeiro no campo anterior for preenchido 

com um código ISIN; 

• “C”, quando o código de instrumento financeiro no campo anterior for 

preenchido com um código CFI. 

Para outros ativos que não sejam instrumentos financeiros, este campo deverá ser 

preenchido com “NA”. 

Mercado de admissão (Campo 6): Campo que identifica o mercado onde o instrumento 

financeiro está admitido à negociação, sendo preenchido com:  

• O respetivo Market Identifier Code (MIC), nos termos definidos na Norma ISO 

10383, para instrumentos financeiros admitidos à negociação em mercado 

regulamentado, em sistema de negociação multilateral ou em sistema de 

negociação organizada. 

Deve ser preenchido com o MIC Code do primeiro mercado onde o instrumento 

financeiro foi admitido à negociação. Caso exista mais do que um mercado 

nestas circunstâncias, deve ser considerado o mercado mais líquido. 

• “XXXX”, para instrumentos financeiros não admitidos à negociação em 

plataforma de negociação. 

Para outros ativos não sejam instrumentos financeiros, este campo deve ser preenchido 

com “NA”. 

Designação do ativo que integra a carteira sob gestão (Campo 7): Campo relativo à 

designação do ativo. 

Moeda (Campo 8): Campo que identifica a moeda em que o preço dos ativos 

originariamente se encontram expressos, sendo preenchido nos termos da norma ISO 

4217. 

Quantidade/Valor nominal (Campo 9): Campo que identifica a quantidade ou valor 

nominal de cada ativo. 

Preço unitário (Campo 10): Campo que é preenchido com valor unitário do ativo em 

carteira na moeda em que se encontra expresso ou em percentagem quando se trate de 

um instrumento representativo de dívida.  



 
 
 

Indicação de preço unitário (Campo 11): Campo preenchido com “V”, caso o campo 

anterior tenha sido preenchido com valor, “P”, caso tenha sido preenchido em 

percentagem. 

Montante sob gestão (Campo 12): Campo que identifica o valor sob gestão, expresso 

em euros. 

Exposição (Campo 13): Campo que identifica a exposição inerente aos instrumentos 

financeiros derivados, expresso em euros. As posições vendedoras deverão ser precedidas 

de sinal negativo.  

Caraterização dos ativos em função da exposição da carteira (Campo 14): Campo 

que carateriza o ativo em função da exposição, de acordo com o referido no bloco de 

informação número 2 do ficheiro CCG, sendo preenchido com: 

• “AC”, para ações, fundos de ações, unit linked ou outros ativos com exposição 

a ações; 

• “OB”, para obrigações, fundos de obrigações, unit linked ou outros ativos com 

exposição a risco de crédito e de taxa de juro; 

• “LQ”, depósitos à ordem e a prazo e outros instrumentos financeiros de dívida 

de curto prazo; 

• “AR”, ativos com exposição ao mercado imobiliário ou outros ativos reais; 

• “OU” ativos com outras exposições. 

Tipo de investidor (Campo 15): Campo que identifica o tipo de investidor que 

corresponde ao primeiro titular da carteira individual sob gestão, sendo preenchido com 

um dos seguintes códigos: 

• “NP”, se for investidor não profissional; 

• “PR”, se for investidor profissional; 

• “CE”, se for contraparte elegível. 

Notação de risco da emissão ou do emitente (Campo 16): Campo que é preenchido 

com:  

• A notação de risco da emissão do título de dívida, ou na sua inexistência, notação 

do risco do emitente à data da carteira, atribuído por agências internacionalmente 

reconhecidas. No caso da existência de duas ou mais notações, corresponde à 

notação mais baixa.  

• “NA”, no caso de inexistência de notação de risco da emissão ou do emitente. 

Tipo de notação de risco (Campo 17): Campo que é preenchido com:  

• “O”, se o campo anterior tiver sido preenchido com notação de risco da emissão; 

• “E”, se o campo anterior tiver sido preenchido com notação de risco do emitente; 

• “NA”, se o campo anterior tiver sido preenchido com “NA”. 

País do emitente (Campo 18): Campo que identifica o país do emitente do instrumento 



 
 
 

financeiro. Caso não seja aplicável, este campo deverá ser preenchido com “NA”. 

Código do emitente (Campo 19): Campo que identifica o código LEI do emitente, sendo 

preenchido com nos termos da norma ISO 17442, apenas quando aplicável. Caso não seja 

aplicável, este campo deverá ser preenchido com “NA”. 

Descrição do emitente (Campo 20): Campo que identifica o nome ou denominação do 

emitente do instrumento financeiro. Caso não seja aplicável, este campo deverá ser 

preenchido com “NA”. 

 

* Não são permitidos os carateres “ ’ “, “ * ”, “ ! ” e “ ? “. 
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ante 

sob 

Expo

sição 

Carateri

zação 

dos 

Tipo de 

investid

or 

Notação 

de risco 

da 

Tipo de 

notação 

de risco 

País do 

emitente 

Código 

do 

emitente 

Descriçã

o do 

emitente 

Campo 1 
 

2 3 4 5 6 7 8 

Identificação 

Identif

icação 

de 

perfil 

de 

carteir

a 

Tipo de 

ativo 

Tipo de 

subjacen

te 

Código do 

ativo que 

integra a 

carteira 

sob gestão 

Tipo 

de 

códig

o do 

ativo 

que 

integr

a a 

cartei

ra sob 

gestã

o 

Mercad

o de 

admissã

o 

Designaçã

o do ativo 

que integra 

a carteira 

sob gestão 

Moeda 

Domínio e 

Dimensão 

Dimen

são 

máxim

a de 

200 

carater

es 

alfanu

mérico

s* ou 

PNP 

AC, DU, 

PC, DI, 

UP, EF, 

ON, FT, 

CT, OC, 

OV, CD, 

SW, 

WR, 

OD, UL, 

DO, DP, 

OT 

NA, 

AC, IN, 

TJ, TC, 

CR, 

MC, OT 

ISIN, CFI, 

NA 

I, C, 

NA 

MIC 

Code, 

XXXX, 

NA 

Dimensão 

máxima de 

200 

carateres 

alfanuméri

cos 

ISO 

Code 



 
 
 

valo

r 

nom

inal 

unit

ário 

preç

o 

unit

ário 

gestã

o 

ativos 

em 

função 

da 

exposiçã

o da 

carteira 

emissão 

ou do 

emitente 

Domí

nio e 

Dimen

são 

20 

cara

tere

s 

num

éric

os, 

com 

2 

casa

s 

deci

miai

s  

20 

cara

tere

s 

num

éric

os, 

com 

2 

casa

s 

deci

miai

s 

V, P 20 

carat

eres 

numé

ricos, 

com 

2 

casas 

deci

mais 

20 

carat

eres 

numé

ricos, 

com 

2 

casas 

deci

mais 

AC, OB, 

LQ, AR, 

OU 

NP, PR, 

CE 

Dimens

ão 

máxima 

de 4 

caratere

s 

alfanum

éricos *, 

NA   

O, E, 

NA 

Dimens

ão 

máxima 

de 2 

caratere

s 

alfanum

éricos*, 

NA 

Código 

LEI, NA 

Dimens

ão 

máxima 

de 40 

caratere

s 

alfanum

éricos*, 

NA 

* Não são permitidos os carateres “ ’ “, “ * ”, “ ! ” e “ ? “. 

 

 

Quanto ao nome do ficheiro: 

     

 
Conteúdo  Nomenclatura do ficheiro  

 

 
Reporte de 

operações 

das 

carteiras 

sob gestão 

Ficheiro de dados OPRNNNNNN0AAAAMMDD.XML 
 

 

OPR identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de 

entidade atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um caracter 

fixo e 'AAAA', 'MM’, ‘DD’ correspondem, respetivamente, ao ano, mês e 

último dia de calendário do mês a que respeita a informação.  

Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos. 
 

     

 

Quanto à estrutura e conteúdo do ficheiro de dados: 

As especificações técnicas relativas ao ficheiro "OPR" a enviar à CMVM constam do 

documento "2020_reporte_OPR_schemas.zip" ou em versões atualizadas do mesmo, 

disponível no sítio da internet da CMVM.” 



 
 
 

 

I. Opção de reporte perante inexistência de informação (“reporte nulo”) 

Na inexistência de informação a enviar para determinado período de referência, o presente 

ficheiro é enviado à CMVM com a indicação de “NULO” nos elementos 

ConteudoReporte do cabeçalho e no elemento identificador de reporte nulo do corpo 

do ficheiro. 

Nesta circunstância todos os restantes elementos do corpo do ficheiro não devem ter 

conteúdo. 

 

II. Opção de reporte com conteúdo 

Existindo conteúdo a reportar o elemento ConteudoReporte do cabeçalho deve conter a 

indicação “REPO” e o elemento identificador de reporte nulo do corpo do ficheiro não 

deve ser preenchido, sendo preenchidos os restantes elementos do corpo do ficheiro de 

acordo com as instruções infra. 

 

Data da operação (Campo 1): Campo que identifica a data da operação, nos termos da 

norma ISO 8601, verificada nas carteiras sob gestão. Deve ser preenchido para todos os 

dias do período de referência em que se verificaram operações com impacto nas carteiras 

sob gestão, agregando todas as operações de determinado dia. 

Tipo de operação (Campo 2): Campo que identifica o tipo de operação verificada, sendo 

preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “C”, para aquisições e outras operações similares, incluindo subscrições de OIC; 

• “V”, para alienações e outras operações similares, incluindo resgates de OIC; 

• “L” para levantamento de ativos e/ou numerário; 

• “D”, para reforços de ativos e/ou numerário. 

Código da origem da operação (Campo 3): Campo que identifica a origem da operação 

verificada na carteira sob gestão, sendo preenchido com: 

• “GC”, para operações com origem no contrato de gestão de carteiras e/ou 

condições particulares celebrado com o cliente decididos pelo gestor; 

• “OV”, para operações com origem em ordens vinculativas transmitidas pelo 

cliente. 

Código do instrumento financeiro objeto da operação (Campo 4): Campo que 

identifica o código do instrumento financeiro objeto da operação, sendo preenchido com: 

• O International Standard Identification Number (ISIN), nos termos definidos na 

Norma ISO 6166, sempre que aplicável. 

• Não existindo ISIN, o Classification of Financial Instruments (CFI), nos termos 

definidos na Norma ISO 10962.  



 
 
 

Para operações sobre outros ativos que não sejam instrumentos financeiros, este 

campo deverá ser preenchido com “NA”. 

Tipo de código do instrumento financeiro objeto da operação (Campo 5): Campo que 

identifica o tipo de código do instrumento financeiro objeto da operação identificado no 

campo 4, sendo preenchido com: 

• “I”, quando o código de instrumento financeiro no campo 4 for preenchido com 

um código ISIN; 

• “C”, quando o código de instrumento financeiro no campo 4 for preenchido com 

um código CFI. 

Se o campo 4 tiver sido preenchido com “NA”, este campo deverá ser preenchido 

com “NA”. 

Tipo de ativo (Campo 6): Campo que identifica a tipologia dos ativos, sendo preenchido 

com um dos seguintes códigos: 

• “AC”, para ações; 

• “UP”, para unidades de participação em organismos de investimento coletivo não 

admitidas à negociação; 

• “EF”, para unidades de participação em organismos de investimento coletivo 

admitidas à negociação (ETF); 

• “DU”, para instrumentos de dívida emitidos pelo Estado ou outros entes públicos 

e equiparados; 

• “PC”, para papel comercial; 

• “DI”, para outros instrumentos de dívida emitidos por entidades privadas; 

•  “ON”, para outros instrumentos financeiros não derivados; 

• “FT”, para contratos de futuros; 

• “CT”, para contratos de forward; 

• “OC”, para contratos de opções de compra; 

• “OV”, para contratos de opções de venda; 

• “CD”, para contratos financeiros por diferenças (CFD); 

• “SW”, para contratos de troca (Swap); 

• “WR”, para warrants; 

• “OD”, para outros instrumentos financeiros derivados; 

• “UL”, para unit linked; 

• “DO”, para depósitos à ordem correntes; 

• “CM”, para depósitos associados a contas margem; 

• “DP”, para depósitos a prazo; 



 
 
 

•  “OT”, para outros ativos. 

Mercado de admissão (Campo 7): Campo que identifica o mercado onde o instrumento 

financeiro identificado no campo 4 está admitido à negociação, sendo preenchido com:  

• O respetivo Market Identifier Code (MIC), nos termos definidos na Norma ISO 

10383, para instrumentos financeiros admitidos à negociação em mercado 

regulamentado, em sistema de negociação multilateral ou em sistema de 

negociação organizada. 

Deve ser preenchido com o MIC Code do primeiro mercado onde o instrumento 

financeiro foi admitido à negociação. Caso exista mais do que um mercado nestas 

circunstâncias, deve ser considerado o mercado mais líquido. 

• “XXXX”, para instrumentos financeiros não admitidos à negociação em 

plataforma de negociação. 

Se o campo 4 tiver sido preenchido com “NA”, este campo deverá ser preenchido 

com “NA”. 

Local de Execução (Campo 8): Campo que identifica o local onde ocorreu a operação 

sobre o instrumento financeiro identificado no campo 4, sendo preenchido com: 

• O respetivo Market Identifier Code (MIC), nos termos definidos na Norma ISO 

10383, para as transações executadas em mercado regulamentado, em sistema de 

negociação multilateral ou em sistema de negociação organizada. 

• “OECP”, para as operações executadas fora de plataformas de negociação e contra 

a carteira própria da entidade que presta a atividade de gestão de carteiras por 

conta de outrem (internalização). 

• “OEFM”, para as operações executadas fora de plataformas de negociação e em 

que a entidade que presta a atividade de gestão de carteiras por conta de outrem, 

isenta de risco, intermedia o encontro entre a ordem do comprador e a do 

vendedor, não sendo ambos clientes da atividade de gestão de carteiras por conta 

de outrem. 

• “OEGC”, para as operações executadas fora de plataformas de negociação e em 

que a entidade que presta a atividade de gestão de carteiras por conta de outrem, 

isenta de risco, intermedia o encontro entre a ordem do comprador e a do 

vendedor, sendo ambos clientes da atividade de gestão de carteiras por conta de 

outrem. 

Este campo apenas deve ser preenchido se o campo 2 tiver sido preenchido com 

o código “C” ou “V”. 

Para outros ativos/operações, este campo deve ser preenchido com “NA”. 

Código LEI da entidade que executou a transação (Campo 9): Campo que identifica 

o código LEI da entidade que executou a operação ou efetuou a subscrição ou resgate 

sobre o instrumento financeiro identificado no campo 4.  

Este campo apenas deve ser preenchido se o campo 2 foi preenchido com o código “C” 

ou “V”. 



 
 
 

Para outros ativos/ operações, este campo deve ser preenchido com “NA”. 

Quantidade (Campo 10): Campo que identifica a quantidade do ativo transacionado na 

operação, se aplicável. Este campo deve ser preenchido com “NA” se o campo 2 tiver 

sido preenchido com os códigos “L” e “D”. 

Não havendo ativos envolvidos na operação, este campo deve ser preenchido com “NA”. 

Preço unitário médio (Campo 11): Campo que é preenchido com o preço unitário médio 

do ativo objeto da operação, sendo preenchido em valor, na moeda da operação, ou em 

percentagem, Este campo deve ser preenchido com “NA” se o campo 2 tiver sido 

preenchido com os códigos “L” e “D”. 

Indicação de preço unitário médio (Campo 12): Campo preenchido com “V”, caso o 

campo anterior tenha sido preenchido com valor, “P”, caso tenha sido preenchido em 

percentagem. Este campo deve ser preenchido com “NA” se o campo 2 tiver sido 

preenchido com os códigos “L” e “D”. 

Moeda (Campo 13): Campo que identifica a moeda da operação. 

Montante (Campo 14): Campo que identifica o montante de cada operação, incluindo 

juros corridos se aplicável, expresso na moeda da operação. 

 

 

 

 

Campo 1 2 3 4 5 6 

Identificação 
Data de 

operação 

Tipo de 

operação 

Código de 

origem de 

operação 

Código do 

instrument

o 

financeiro 

Tipo de 

código do 

instrumento 

financeiro 

Tipo de 

ativo 

Domínio e 

Dimensão 
ISO 8601 

C, V, L, D GC, OV ISIN, CFI, 

NA 

I, C, NA AC, DU, 

PC, DI, 

UP, EF, 

ON, FT, 

CT, OC, 

OV, CD, 

SW, WR, 

OD, UL, 

DO, DP, 

OT 



 
 
 

  

Campo 7 8 9 10 11 12 13 14 

Identificaçã

o 

Mercado 

de 

admissã

o 

Local de 

Execuçã

o 

Código 

LEI da 

entidade 

que 

executou 

a 

transação  

Quantidad

e 

Preço 

unitári

o 

médio 

Indicaç

ão do 

preço 

unitário 

Moeda  Montan

te 

Domínio e 

Dimensão 

MIC 

Code, 

XXXX, 

NA 

MIC 

Code, 

OECP, 

OEFM, 

NA 

 

Código 

LEI, NA 

20 

carateres 

numéricos

, com 2 

casas 

decimais 

NA 

20 

carater

es 

numér

icos, 

com 2 

casas 

decim

ais, 

NA 

V, P, 

NA 

ISO 

4217 

Dimens

ão 

máxima 

de 20 

caratere

s 

numéric

os, com 

2 casas 

decimai

s 



 
 
 

Anexo VI  

Negociação por conta própria 

O presente Anexo é preenchido nos termos do Regulamento da CMVM n.º 3/2016.  

Quanto ao nome do ficheiro: 

     

 
Conteúdo  Nomenclatura do ficheiro  

 

 

Reporte da 

negociação 

por conta 

própria 

Ficheiro de dados NPRNNNNNN0AAAAMMDD.XML 
 

 

NPR identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde 

ao código de entidade atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que 

corresponde a um carater fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' 

correspondem, respetivamente, ao ano, mês e último dia de 

calendário do mês a que respeita a informação.  

Todos os carateres do nome do ficheiro devem estar preenchidos. 
 

     

     

Quanto à estrutura e conteúdo do ficheiro de dados: 

As especificações técnicas relativas ao ficheiro "NPR" a enviar à CMVM constam do 

documento "2020_reporte_NPR_schemas.zip" ou em versões atualizadas do mesmo, 

disponível no sítio da internet da CMVM.” 

 

I. Opção de reporte perante inexistência de informação (“reporte nulo”) 

Na inexistência de informação a enviar para determinado período de referência, o presente 

ficheiro é enviado à CMVM com a indicação de “NULO” nos elementos 

ConteudoReporte do cabeçalho e no elemento identificador de reporte nulo do corpo 

do ficheiro. 

Nesta circunstância todos os restantes elementos do corpo do ficheiro não devem ter 

conteúdo. 

 

II. Opção de reporte com conteúdo 

Existindo conteúdo a reportar o elemento ConteudoReporte do cabeçalho deve conter a 

indicação “REPO” e o elemento identificador de reporte nulo do corpo do ficheiro não 

deve ser preenchido, sendo preenchidos os restantes elementos do corpo do ficheiro de 

acordo com as instruções infra. 

 

Bloco de informação número 1: Informação sobre a atividade de negociação por conta 

própria de instrumentos financeiros, com os seguintes campos: 

Tipo de carteira (Campo 1): Campo que identifica o tipo da carteira do intermediário 



 
 
 

financeiro em função da finalidade subjacente à transação do instrumento financeiro, 

sendo preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “CN”, para transações contabilizadas na carteira de negociação e quando os 

instrumentos financeiros transacionados sejam para beneficiar a curto-prazo 

de diferenças entre o preço de compra e venda. 

• “CR”, para transações contabilizadas na carteira de negociação e quando os 

instrumentos financeiros transacionados sejam para cobertura de risco. 

• “MM”, para as transações realizadas no âmbito de contrato de fomento de 

mercado ou estabilização de preços, i.e., transações de market making. 

• “CI”, para transações contabilizadas na carteira de investimento. 

Código do instrumento financeiro (Campo 2): Campo que identifica o código do 

instrumento financeiro transacionado, sendo preenchido com: 

• O International Standard Identification Number (ISIN), nos termos 

definidos na Norma ISO 6166, sempre que aplicável; 

• Não existindo ISIN, o Classification of Financial Instruments (CFI), nos 

termos definidos na Norma ISO 10962.  

Tipo de código do instrumento financeiro (Campo 3): Campo que identifica o tipo de 

código do instrumento financeiro transacionado, sendo preenchido com: 

• “I”, quando o código de instrumento financeiro no campo anterior for 

preenchido com um código ISIN  

• “C”, quando o código de instrumento financeiro no campo anterior for 

preenchido com um código CFI 

Designação do instrumento financeiro (Campo 4): Campo que identifica a designação 

do instrumento financeiro. 

Mercado de admissão (Campo 5): Campo que identifica o mercado onde o instrumento 

financeiro está admitido à negociação, sendo preenchido com: 

• O respetivo Market Identifier Code (MIC), nos termos definidos na Norma 

ISO 10383, para as ordens executadas em mercado regulamentado, em 

sistema de negociação multilateral ou em sistema de negociação organizada. 

Deve ser preenchido com o MIC Code do primeiro mercado onde o 

instrumento financeiro foi admitido à negociação. Caso exista mais do que 

um mercado nestas circunstâncias, deve ser considerado o mercado mais 

líquido. 

• “XXXX”, para instrumentos financeiros não admitidos em plataformas de 

negociação. 

Tipo de instrumento financeiro (Campo 6): Campo que identifica a tipologia do 

instrumento financeiro e deve ser preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “AC”, para ações; 



 
 
 

• “UP”, para unidades de participação em organismos de investimento 

coletivo não admitidas à negociação; 

• “EF” para unidades de participação em organismos de investimento coletivo 

admitidas à negociação (ETF); 

• “DU”, para instrumentos de dívida emitidos pelo Estado ou outros entes 

públicos e equiparados; 

• “PC”, para papel comercial; 

• “DI”, para outros instrumentos de dívida emitidos por entidades privadas; 

• “ON”, para outros instrumentos financeiros não derivados; 

• “FT”, para contratos de futuros; 

• “CT” para contrato de forward; 

• “OC”, para contratos de opções de compra; 

• “OV”, para contratos de opções de venda; 

• “CD”, para contratos financeiros por diferenças (CFD); 

• “SW”, para contratos de troca (Swap); 

• “OD”, para outros instrumentos financeiros derivados. 

Tipo de subjacente (Campo 7): Campo que identifica a tipologia do subjacente do 

instrumento financeiro derivado e deve ser preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “NA”, quando o instrumento financeiro do campo 6 for preenchido com um 

dos seguintes códigos: “AC”, “UP”, “EF”, “DU”, “PC”, “DI” ou “ON”; 

• “AC”, para ações; 

• “IN”, para índices; 

• “TJ”, para taxas de juro; 

• “TC”, para taxas de câmbio; 

• “CR”, para crédito; 

• “MC”, para mercadorias e licenças de emissão; 

•  “OT”, para outros subjacentes não especificados anteriormente. 

Tipo de Transação (Campo 8): Campo que identifica o tipo de transação, sendo 

preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “C”, para transações de compra; 

• “V”, para transações de venda. 

Quantidade (Campo 9): Campo que identifica a quantidade transacionada, sendo 

preenchido com:  



 
 
 

• Número de unidades, quando a tipologia do instrumento financeiro no 

campo 6 for preenchido com um dos seguintes códigos: “AC”, “UP”, “EF” 

ou “ON”; 

• Valor nominal, quando a tipologia do instrumento financeiro no campo 6 for 

preenchido com um dos seguintes códigos: “DU”, “PC”, “DI”, “SW” ou 

“ON”; 

• Número de contratos, quando a tipologia do instrumento financeiro no 

campo 6 for preenchido com um dos seguintes códigos: “FT”, “CT”, “OC”, 

“OV”, “CD”, “SW” ou “OD”. 

Montante (Campo 10): Campo que identifica o montante das transações, sendo 

preenchido com: 

• Montante efetivamente pago ou recebido pela realização da transação, 

excluindo-se os juros corridos no caso de instrumentos de dívida emitidos 

pelo Estado, entes públicos ou entidades privadas, quando a tipologia do 

instrumento financeiro no campo 6 for preenchido com um dos seguintes 

códigos: “AC”, “UP”, “EF”, “DU”, “PC”, “DI” ou “ON”. 

• Montante correspondente ao produto entre o número de contratos 

negociados, a unidade de negociação dos mesmos e a respetiva cotação, 

quando a tipologia do instrumento financeiro no campo 6 for preenchido com 

um dos seguintes códigos: “FT”, “CT”, “OC”, “OV”, “CD”, “SW” ou “OD”. 

Local de Transação (Campo 11): Campo que identifica o local onde ocorreu a 

transação, sendo preenchido com: 

• O respetivo Market Identifier Code (MIC), nos termos definidos na Norma 

ISO 10383, para as transações executadas em mercado regulamentado, em 

sistema de negociação multilateral ou em sistema de negociação organizada. 

• “OECP”, para as transações não executadas em plataformas de negociação 

e executadas contra a carteira de clientes (internalização). 

• “OEFM”, para as transações não executadas em plataformas de negociação 

e executadas contra a carteira de contrapartes não clientes do intermediário 

financeiro 

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

Identifi

cação 

Tip

o de 

cart

eira 

Código 

do 

instrum

ento 

finance

iro 

Tipo 

código 

do 

instru

mento 

financ

eiro 

Design

ação 

do 

instru

mento 

finance

iro 

Merca

do de 

admiss

ão  

Tipo 

de 

instru

mento 

financ

eiro  

Tipo 

de 

subja

cente  

Tip

o 

de 

Tra

nsa

ção 

Quant

idade 

Mon

tante  

Loca

l de 

Tran

saçã

o  



 
 
 

Domín

io e 

Dimen

são 

CN, 

CR, 

M

M, 

CI 

ISIN, 

CFI 

code  

 
 

I, C 

Dimen

são 

máxim

a de 40 

carater

es 

alfanu

mérico

s* 

MIC 

code, 

XXXX 

 

AC, 

UP, 

EF, 

DU, 

PC, 

DI, 

ON, 

FT, 

CT, 

OC, 

OV, 

CD, 

SW, 

OD 

NA, 

AC, 

IN, 

TJ, 

TC, 

CR, 

MC, 

OT 

C, 

V 

Dime

nsão 

máxi

ma de 

20 

carate

res 

numér

icos, 

com 2 

casas 

decim

ais 

Dim

ensã

o 

máxi

ma 

de 

20 

carat

eres 

num

érico

s, 

com 

2 

casas 

deci

mais 

MIC 

code, 

OEC

P, 

OEF

M 

 
 

  

* Não são permitidos os carateres “ ’ “, “ * ”, “ ! ” e “ ? “.  



 
 
 

ANEXO VII 

INFORMAÇÃO RELATIVA AO REGISTO E DEPÓSITO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

POR CONTA DE OUTREM 

O presente Anexo é preenchido nos termos do Regulamento da CMVM n.º 3/2016. 

Quanto ao nome do ficheiro: 

     

 
Conteúdo Nomenclatura do ficheiro 

 

 Reporte de 

Informação 

relativa ao 

registo e 

depósito por 

conta de 

outrem 

Ficheiro de dados RCONNNNNN0AAAAMMDD.XML 
 

 

RCO identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao 

código de entidade atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que 

corresponde a um caracter fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, 

respetivamente, ao ano, mês e último dia de calendário do mês a que 

respeita a informação. 

Todos os caracteres do nome do ficheiro são preenchidos. 
 

     

Quanto à estrutura e conteúdo do ficheiro de dados: 

As especificações técnicas relativas ao ficheiro "RCO" a enviar à CMVM constam do 

documento "2020_reporte_RCO_schemas.zip" ou em versões atualizadas do mesmo, 

disponível no sítio da internet da CMVM.” 

 

I. Opção de reporte perante inexistência de informação (“reporte nulo”) 

Na inexistência de informação a enviar para determinado período de referência, o presente 

ficheiro é enviado à CMVM com a indicação de “NULO” nos elementos 

ConteudoReporte do cabeçalho e no elemento identificador de reporte nulo do corpo 

do ficheiro. 

Nesta circunstância todos os restantes elementos do corpo do ficheiro não devem ter 

conteúdo. 

 

II. Opção de reporte com conteúdo 

Existindo conteúdo a reportar o elemento ConteudoReporte do cabeçalho deve conter a 

indicação “REPO” e o elemento identificador de reporte nulo do corpo do ficheiro não 

deve ser preenchido, sendo preenchidos os restantes elementos do corpo do ficheiro de 

acordo com as instruções infra. 

 

Código do instrumento financeiro (Campo 1): Campo que identifica o código do 

instrumento financeiro, sendo preenchido com: 

• O International Standard Identification Number (ISIN), nos termos definidos 



 
 
 

na Norma ISO 6166, sempre que aplicável; 

• Não existindo ISIN, o Classification of Financial Instruments (CFI), nos 

termos definidos na Norma ISO 10962. 

Tipo de código do instrumento financeiro (Campo 2): Campo que identifica o tipo de 

código do instrumento financeiro, sendo preenchido com: 

• “I”, quando o código de instrumento financeiro no campo anterior for 

preenchido com um código ISIN; 

• “C”, quando o código de instrumento financeiro no campo anterior for 

preenchido com um código CFI. 

Designação do instrumento financeiro (Campo 3): Campo que identifica a designação 

do instrumento financeiro. 

Mercado de admissão (Campo 4): Campo que identifica o mercado onde o instrumento 

financeiro está admitido à negociação, sendo preenchido com: 

• O Market Identifier Code (MIC), nos termos definidos na Norma ISO 10383, 

para instrumentos financeiros admitidos em mercado regulamentado, em 

sistema de negociação multilateral ou em sistema de negociação organizada. 

Deve ser preenchido com o MIC Code do primeiro mercado onde o 

instrumento financeiro foi admitido à negociação. Caso exista mais do que 

um mercado nestas circunstâncias, deve ser considerado o mercado mais 

líquido. 

• “XXXX”, para instrumentos financeiros não admitidos à negociação em 

plataformas de negociação. 

Central de valores mobiliários (Campo 5): Campo que identifica o código LEI da 

central de valores mobiliários onde estão integrados os instrumentos financeiros, sendo 

preenchido apenas quando aplicável. Caso não seja aplicável, este campo deverá ser 

preenchido com “NA”. 

Código do emitente (Campo 6): Campo que identifica o código LEI do emitente, sendo 

preenchido apenas quando aplicável. Caso não seja aplicável, este campo deverá ser 

preenchido com “NA”. 

Descrição do emitente (Campo 7): Campo que identifica a denominação do emitente. 

Caso não seja aplicável, este campo deverá ser preenchido com “NA”. 

País do emitente (Campo 8): Campo que identifica o país do emitente. Caso não seja 

aplicável, este campo deverá ser preenchido com “NA”. 

Tipo de instrumento financeiro (Campo 9): Campo que identifica a tipologia do 

instrumento financeiro, sendo preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “AC”, para ações; 

• “UP”, para unidades de participação em organismos de investimento coletivo 

não admitidas à negociação; 

• “EF”, para unidades de participação em organismos de investimento coletivo 



 
 
 

admitidas à negociação (ETF); 

• “DU”, para instrumentos de dívida emitidos pelo Estado ou outros entes 

públicos e equiparados; 

• “PC”, para papel comercial; 

• “DI”, para outros instrumentos de dívida emitidos por entidades privadas; 

• “ON”, para outros instrumentos financeiros não derivados; 

• “FT”, para contratos de futuros; 

• “CT”, para contrato de forward; 

• “OC”, para contratos de opções de compra; 

• “OV”, para contratos de opções de venda; 

• “CD”, para contratos financeiros por diferenças (CFD);  

• “SW”, para contratos de troca (Swap); 

• “OD”, para outros instrumentos financeiros derivados; 

Tipo de subjacente (Campo 10): Campo que identifica a tipologia do subjacente do 

instrumento financeiro derivado, sendo preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “NA”, quando o tipo de instrumento financeiro do campo 9 for preenchido 

com um dos seguintes códigos: “AC”, “UP”, “EF”, “DU”, “PC”, “DI” ou 

“ON”; 

• “AC”, para ações; 

• “IN”, para índices; 

• “TJ”, para taxas de juro; 

• “TC”, para taxas de câmbio; 

• “CR”, para crédito; 

• “MC”, para mercadorias e licenças de emissão; 

•  “OT”, para outros subjacentes não especificados anteriormente. 

Residência do titular (Campo 11): Campo que identifica a residência do primeiro titular 

da conta dos instrumentos financeiros e deve ser preenchido com um dos seguintes 

códigos: 

• “R”, para titulares residentes; 

• “N”, para titulares não residentes. 

Tipo de titular (Campo 12): Campo que identifica o tipo do primeiro titular da conta 

dos instrumentos financeiros, sendo preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “NP”, se for investidor não profissional; 

• “PR”, se for investidor profissional; 



 
 
 

• “CE”, se for contraparte elegível. 

Quantidade (Campo 13): Campo que identifica a quantidade de instrumentos 

financeiros, sendo preenchido com:  

• Número de unidades, quando o tipo de instrumento financeiro do campo 9 

for preenchido com um dos seguintes códigos: “AC”, “UP”, “EF” ou “ON”; 

• Valor nominal, quando o tipo de instrumento financeiro do campo 9 for 

preenchido com um dos seguintes códigos: “DU”, “PC”, “DI”, “ON” ou 

“SW”; 

• Número de contratos, quando o tipo de instrumento financeiro do campo 9 

for preenchido com um dos seguintes códigos: “FT”, “CT”, “OC”, “OV”, 

“CD”, “SW” ou “OD”. 

Posições abertas (Campo 14): Campo que identifica a posição bruta do contrato, sendo 

preenchido com: 

• “C” para posições compradoras e “V” para posições vendedoras, quando o 

tipo de instrumento financeiro do campo 9 for preenchido com um dos 

seguintes códigos: “FT”, “OC”, “OV”, “CD” ou “OD”. 

• “NA” nos restantes casos. 

Montante (Campo 15): Campo que identifica o montante dos instrumentos financeiros, 

em euros, sendo calculado de acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 2.º do Regulamento 

da CMVM n.º 2/2000.  

  

Campo 1 2 3 4 5 

Identificação Código 
Tipo 

código 
Designação 

Mercado 

admissão 

Central 

VM 

Domínio e 

Dimensão 

ISO 

6166, 

ISO 

10962 

I, C 
Dimensão máxima 

de 200 carateres* 

ISO 10383, 

XXXX 

ISO 

17442, 

NA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

6 7 8 9 10 

Código 

emitente 

Descrição 

emitente 

País 

emitente 

Tipo instrumento 

financeiro 
Tipo subjacente 

ISO 

17442, 

NA 

Dimensão 

máxima de 200 

carateres*, NA 

ISO 

3166, NA 

AC, UP, EF, DU, PC, 

DI, ON, FT, CT, OC, 

OV, CD, SW, OD 

NA, AC, IN, TJ, 

TC, CR, MC, 

OT 

 

 

11 12 13 14 15 

Residência 

titular 

Tipo 

Titular 
Quantidade 

Posições 

abertas 
Montante 

R, N 
NP, 

PR, CE 

Dimensão máxima de 20 

carateres numéricos, 

com 2 casas decimais 

C, V, NA 

Dimensão máxima de 

20 carateres numéricos, 

com 2 casas decimais 

* Não são permitidos os carateres “ ’ “, “ * ”, 

  



 
 
 

ANEXO VIII  

INFORMAÇÃO RELATIVA AO REGISTO E DEPÓSITO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS DA 

CARTEIRA PRÓPRIA 

O presente Anexo é preenchido nos termos do Regulamento da CMVM n.º 3/2016.  

Quanto ao nome do ficheiro: 

     

 
Conteúdo Nomenclatura do ficheiro 

 

 Reporte de 

Informação 

relativa ao 

registo e 

depósito da 

carteira 

própria 

Ficheiro de dados RCPNNNNNN0AAAAMMDD.XML 
 

 

RCP identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao 

código de entidade atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que 

corresponde a um caracter fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, 

respetivamente, ao ano, mês e último dia de calendário do mês a que 

respeita a informação. 

Todos os caracteres do nome do ficheiro são preenchidos. 
 

     

Quanto à estrutura e conteúdo do ficheiro de dados: 

As especificações técnicas relativas ao ficheiro "RCP" a enviar à CMVM constam do 

documento "2020_reporte_RCP_schemas.zip" ou em versões atualizadas do mesmo, 

disponível no sítio da internet da CMVM.” 

 

I. Opção de reporte perante inexistência de informação (“reporte nulo”) 

Na inexistência de informação a enviar para determinado período de referência, o presente 

ficheiro é enviado à CMVM com a indicação de “NULO” nos elementos 

ConteudoReporte do cabeçalho e no elemento identificador de reporte nulo do corpo 

do ficheiro. 

Nesta circunstância todos os restantes elementos do corpo do ficheiro não devem ter 

conteúdo. 

 

II. Opção de reporte com conteúdo 

Existindo conteúdo a reportar o elemento ConteudoReporte do cabeçalho deve conter a 

indicação “REPO” e o elemento identificador de reporte nulo do corpo do ficheiro não 

deve ser preenchido, sendo preenchidos os restantes elementos do corpo do ficheiro de 

acordo com as instruções infra. 

 

Código do instrumento financeiro (Campo 1): Campo que identifica o código do 

instrumento financeiro, sendo preenchido com: 

• O International Standard Identification Number (ISIN), nos termos definidos 



 
 
 

na Norma ISO 6166, sempre que aplicável. 

• Não existindo ISIN, a Classification of Financial Instruments (CFI), nos 

termos definidos na Norma ISO 10962.  

Tipo de código do instrumento financeiro (Campo 2): Campo que identifica o tipo de 

código do instrumento financeiro, sendo preenchido com: 

• “I”, quando o código de instrumento financeiro no campo anterior for 

preenchido com um código ISIN; 

• “C”, quando o código de instrumento financeiro no campo anterior for 

preenchido com um código CFI. 

Designação do instrumento financeiro (Campo 3): Campo que identifica a designação 

do instrumento financeiro. 

Mercado de admissão (Campo 4): Campo que identifica o mercado onde o instrumento 

financeiro está admitido à negociação, sendo preenchido com: 

• O Market Identifier Code (MIC), nos termos definidos na Norma ISO 10383, 

para instrumentos financeiros admitidos em mercado regulamentado, em 

sistema de negociação multilateral ou em sistema de negociação organizada. 

Deve ser preenchido com o MIC Code do primeiro mercado onde o 

instrumento financeiro foi admitido à negociação. Caso exista mais do que 

um mercado nestas circunstâncias, deve ser considerado o mercado mais 

líquido. 

 

• “XXXX”, para instrumentos financeiros não admitidos à negociação em 

plataformas de negociação. 

Central de valores mobiliários (Campo 5): Campo que identifica o código LEI da 

central de valores mobiliários onde estão integrados os instrumentos financeiros, sendo 

preenchido apenas quando aplicável. Caso não seja aplicável, este campo deverá ser 

preenchido com “NA”. 

Código do emitente (Campo 6): Campo que identifica o código LEI do emitente, sendo 

preenchido apenas quando aplicável. Caso não seja aplicável, este campo deverá ser 

preenchido com “NA”. 

Descrição do emitente (Campo 7): Campo que identifica a denominação do emitente. 

Caso não seja aplicável, este campo deverá ser preenchido com “NA”.  

País do emitente (Campo 8): Campo que identifica o país do emitente. Caso não seja 

aplicável, este campo deverá ser preenchido com “NA”. 

Tipo de instrumento financeiro (Campo 9): Campo que identifica a tipologia do 

instrumento financeiro, sendo preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “AC”, para ações; 

• “UP”, para unidades de participação em organismos de investimento coletivo 

não admitidas à negociação; 



 
 
 

• “EF”, para unidades de participação em organismos de investimento coletivo 

admitidas à negociação (ETF); 

• “DU”, para instrumentos de dívida emitidos pelo Estado ou outros entes 

públicos e equiparados; 

• “PC”, para papel comercial; 

• “DI”, para outros instrumentos de dívida emitidos por entidades privadas; 

• “ON”, para outros instrumentos financeiros não derivados; 

• “FT”, para contratos de futuros; 

• “CT”, para contrato de forward; 

• “OC”, para contratos de opções de compra; 

• “OV”, para contratos de opções de venda; 

• “CD”, para contratos financeiros por diferenças (CFD); 

• “SW”, para contratos de troca (Swap); 

• “OD”, para outros instrumentos financeiros derivados. 

Tipo de subjacente (Campo 10): Campo que identifica a tipologia do subjacente do 

instrumento financeiro derivado, sendo preenchido com um dos seguintes códigos: 

• “NA”, quando o tipo de instrumento financeiro do campo 9 for preenchido 

com um dos seguintes códigos: “AC”, “UP”, “EF”, “DU”, “PC”, “DI” ou 

“ON”; 

• “AC”, para ações; 

• “IN”, para índices; 

• “TJ”, para taxas de juro; 

• “TC”, para taxas de câmbio; 

• “CR”, para crédito; 

• “MC”, para mercadorias e licenças de emissão; 

•  “OT”, para outros subjacentes não especificados anteriormente. 

Quantidade (Campo 11): Campo que identifica a quantidade de instrumentos 

financeiros, sendo preenchido com:  

• Número de unidades, quando o tipo de instrumento financeiro do campo 9 

for preenchido com um dos seguintes códigos: “AC”, “UP”, “EF” ou “ON”; 

• Valor nominal, quando o tipo de instrumento financeiro do campo 9 for 

preenchido com um dos seguintes códigos: “DU”, “PC”, “DI”, “ON” ou 

“SW”; 

• Número de contratos, quando o tipo de instrumento financeiro do campo 9 

for preenchido com um dos seguintes códigos: “FT”, “OC”, “CT”, “OV”, 



 
 
 

“CD”, “SW” ou “OD”. 

Posições abertas (Campo 12): Campo que identifica a posição bruta do contrato, sendo 

preenchido com: 

• “C” para posições compradoras e “V” para posições vendedoras, quando o 

tipo de instrumento financeiro do campo 9 for preenchido com um dos 

seguintes códigos: “FT”, “OC”, “OV”, “CD” ou “OD”. 

• “NA” nos restantes casos. 

Montante (Campo 13): Campo que identifica o montante dos instrumentos financeiros, 

em euros, sendo preenchido com o montante apurado com base no plano contabilístico 

adotado. 

Campo 1 2 3 4 5 6 

Identificação Código 
Tipo 

código 
Designação 

Mercado 

admissão 

Central 

VM 

Código 

emitente 

Domínio e 

Dimensão 

ISO 

6166, 

ISO 

10962 

I, C 

Dimensão 

máxima de 200 

carateres* 

ISO 

10383, 

XXXX 

ISO 

17442, 

NA 

ISO 

17442, 

NA 

 

7 8 9 10 11 12 13 

Descrição 

emitente 

País 

emitente 

Tipo 

instrumento 

financeiro 

Tipo 

subjacente 
Quantidade 

Posições 

abertas 
Montante 

Dimensão 

máxima de 

200 

carateres*, 

NA 

ISO 

3166, 

NA 

AC, UP, EF, 

DU, PC, DI, 

ON, FT, CT, 

OC, OV, 

CD, SW, 

OD 

NA, AC, 

IN, TJ, 

TC, CR, 

MC, OT 

Dimensão 

máxima de 

20 carateres 

numéricos, 

com 2 casas 

decimais 

C, V, 

NA 

Dimensão 

máxima de 

20 carateres 

numéricos, 

com 2 casas 

decimais 

* Não são permitidos os carateres “ ’ “, “ * ”, “ ! ” e “ ? “. 

 

 


