
 
 

ANEXO I 

INFORMAÇÃO INSTRUTÓRIA RELATIVA AO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE SOCIEDADE 

GESTORA DE FUNDOS DE CAPITAL DE RISCO E SOCIEDADE DE INVESTIMENTO EM 

CAPITAL DE RISCO  

(Informação prevista no artigo 1.º-A) 

O programa de atividades inclui os seguintes elementos: 

a) Informação financeira previsional relativa aos três primeiros anos de atividade, agregada e 

discriminada por área geográfica e por cada atividade para que se pretende obter autorização; 

b) Pressupostos da informação financeira previsional, bem como a explicação detalhada dos 

dados e números apresentados; 

c) Relativamente à estrutura organizacional: 

(i) Organograma e respetiva descrição organizacional, em particular os sistemas de 

governação e de controlo interno, os procedimentos de tomada de decisão, os níveis 

hierárquicos, as linhas de responsabilidade e os canais de relato e de comunicação 

interna e externa; 

(ii) Funções de cada departamento, serviço ou área funcional e o respetivo número de 

recursos humanos medidos pela disponibilidade; 

(iii) Sistemas, políticas e procedimentos adotados para cumprir os requisitos de controlo 

interno, gestão de riscos e auditoria interna; 

(iv) Políticas e procedimentos adotados para cumprir os requisitos relativos à identificação, 

prevenção, gestão e acompanhamento da ocorrência de conflitos de interesses; 

(v) Modelo de risco e políticas e procedimentos adotados para cumprir os requisitos relativos 

à prevenção da prática do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo; 

(vi) Políticas e procedimentos adotados para cumprir os requisitos relativos à avaliação de 

ativos. 

d) Relativamente à informação sobre meios humanos, técnicos e materiais: 

(i) Nome completo dos titulares dos órgãos sociais e informação sobre a distribuição de 

pelouros, a exclusividade, a disponibilidade e a discriminação entre membros executivos 

e não executivos e entre residentes e não residentes em Portugal; 

(ii) Nome completo sobre as pessoas responsáveis pela gestão do investimento, controlo 

interno, gestão de riscos, auditoria interna, prevenção de branqueamento de capitais e 

financiamento ao terrorismo, avaliação independente de ativos, e informação, para cada 

uma delas, sobre a exclusividade, a disponibilidade e informação que permita demonstrar 



 
 

a sua experiência, qualificação e competência para o desempenho da função;  

(iii) Identificação das aplicações informáticas utilizadas no exercício da atividade, bem como 

dos procedimentos de segurança da informação. 

 

 

ANEXO II  

INFORMAÇÃO RELATIVA À COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA E AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO DE ELEMENTOS 

PATRIMONIAIS DOS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO EM CAPITAL DE RISCO (OICR) [FUNDOS DE 

CAPITAL DE RISCO (FCR) E SOCIEDADES DE INVESTIMENTO EM CAPITAL DE RISCO (SICR)], 

SOCIEDADES GESTORAS DE FUNDOS DE CAPITAL DE RISCO (SGFCR), SOCIEDADES DE CAPITAL DE 

RISCO (SCR), SOCIEDADES DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL (SES) E FUNDOS DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL (FES) 

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 à 

composição da 

Carteira, 

Aquisição e 

Alienação de 

elementos 

patrimoniais 

Ficheiro de dados CRTNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.XML 

 

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

patrimonial autónomo 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. Caso 

o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a 

componente  

Todos os caracteres do nome do ficheiro são preenchidos. 

 
    

Quanto à estrutura e conteúdo do ficheiro de dados: 

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

"2020_reporte_CRT_schemas.zip" ou em versões atualizadas do mesmo, disponível no sítio 

da internet da CMVM. 

Opção de reporte com conteúdo 



 
 

No conteúdo a reportar o elemento ConteudoReporte do cabeçalho deve conter a indicação 

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 carteira dos organismos de investimento 

em capital de risco (OICR), das sociedades de capital de risco (SCR), das sociedades gestoras 

de fundos de capital de risco (SGFCR), sociedades de empreendedorismo social (SES) e fundos 

de empreendedorismo social (FES), com os seguintes campos: 

Código de categoria (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código 

de categoria do elemento patrimonial, sendo preenchido com o código de categoria da tabela 1. 

Código do elemento (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código 

do elemento patrimonial, sendo preenchido com: 

 Para instrumentos financeiros: 

o O International Standard Identification Number (ISIN), sempre que aplicável; 

o O Classification of Financial Instruments (CFI), não existindo ISIN; 

 não sejam instrumentos financeiros. 

Descrição (Campo 3): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a designação do 

elemento patrimonial. 

Mercado de admissão (Campo 4): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o 

mercado onde o elemento patrimonial está admitido à negociação, sendo preenchido com: 

 Para instrumentos financeiros: 

o O Market Identifier Code (MIC), para instrumentos financeiros admitidos à 

negociação em plataformas de negociação (PN); 

o  

  

Código do emitente (Campo 5): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código 

da entidade visada pelo investimento em capital de risco, sendo preenchido com: 

 O Legal Entity Identifier (LEI), sempre que aplicável; 

 O número de identificação fiscal, não existindo LEI. 

Grupo (Campo 6): Campo de preenchimento obrigatório que identifica se o elemento patrimonial 



 
 

é referente à mesma sociedade ou grupo de sociedades, para efeitos de consolidação de contas, 

para a n-ésima sociedade ou grupo de sociedades a que o elemento patrimonial é referente. 

Data de aquisição (Campo 7): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a primeira 

data de aquisição do elemento patrimonial. 

Valor de aquisição (Campo 8): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o valor de 

aquisição à data a que respeita a informação, sendo preenchido com o valor a que o elemento 

patrimonial foi adquirido e refletindo as posteriores aquisições e alienações. 

Fase de investimento (Campo 9): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a fase 

de investimento à primeira entrada no capital da sociedade, sendo preenchido com: 

 seed capital, start-up ou early stage; 

 expansão; 

 turnaround; 

 management buy-out; 

 management buy-in; 

  

Percentagem (Campo 10): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a percentagem 

detida no capital da sociedade a que o elemento patrimonial é referente, sendo preenchido com: 

 Percentagem detida do capital social da participada, quando o código de categoria 

do campo 1 do bloco de informação número 1 for preenchido com CC01 a CC05 ou 

CC13; 

 Percentagem detida do ativo líquido da participada, para os elementos patrimoniais 

de CC01, CC06 a CC10 ou CC13. 

Critério Valorimétrico (Campo 11): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o 

critério valorimétrico utilizado na valorização do elemento patrimonial, sendo preenchido com: 

  

  

 transações materialmente relevantes efetuadas nos últimos doze 

meses face ao momento da avaliação; 

  



 
 

  

 net asset value, quando respeite a participações em organismos de 

investimento coletivo; 

  

Quantidade (Campo 12): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a quantidade do 

elemento patrimonial, sendo preenchido com: 

 Número de unidades, quando o código de categoria do campo 1 do bloco de 

informação número 1 for preenchido com CC01 a CC05 ou CC13; 

 Valor nominal, quando o código de categoria do campo 1 do bloco de informação 

número 1 for preenchido com CC06 a CC10 ou CC13; 

 Número de contratos, quando o código de categoria do campo 1 do bloco de 

informação número 1 for preenchido com CC11 a CC13. 

Código da moeda (Campo 13): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código da 

moeda em que o elemento patrimonial se encontra denominado. 

Valor (Campo 14): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o valor em carteira do 

elemento patrimonial em euros, sendo preenchido com um valor positivo ou negativo, consoante 

o valor contribua de modo positivo ou negativo para o valor líquido global do OICR ou FES ou 

para o capital próprio da SCR, SGFCR ou SES.  

Campo 1 2 3 4 

Identificação 
Código 

categoria 
Código elemento Descrição 

Mercado 

admissão 

Domínio e 

Dimensão 

Código da 

tabela 1 

ISO 6166, 

ISO 10962, 

NA 

Dimensão 

máxima de 200 

carateres* 

ISO 10383, 

XXXX, 

NA 

 

5 6 7 8 9 

Código 

emitente 
Grupo 

Data 

aquisição 
Valor aquisição Fase investimento 



 
 

ISO 

17442, 

NIPC 

Gnnnnn ISO 8601 

Dimensão 

máxima de 20 

carateres 

numéricos, com 

2 casas decimais 

SSE, EXP, TUR, 

MBO, MBI, OUT 

 

10 11 12 13 14 

Percentagem 
Critério 

valorimétrico 
Quantidade 

Código 

moeda 
Valor 

Dimensão 

máxima de 8 

carateres 

numéricos, 

com 2 casas 

decimais 

MER, AQU, 

TMR, MUL, 

DCF, NAV, 

OUT 

Dimensão 

máxima de 

20 

carateres 

numéricos, 

com 2 

casas 

decimais 

ISO 4217 

Dimensão máxima de 

20 carateres 

numéricos, com 2 

casas decimais 

 

 

Tabela 1 - Códigos de categoria dos elementos patrimoniais 

Código de 

categoria 

 

Designação do elemento patrimonial 

CC01 Instrumentos financeiros admitidos em plataformas de negociação 

CC02 Ações 

CC03 Quotas 

CC04 Unidades de participação em fundos de capital de risco 

CC05 Outras unidades de participação 



 
 

CC06 Prestações suplementares 

CC07 Prestações acessórias 

CC08 Suprimentos 

CC09 Obrigações e outros títulos de dívida 

CC10 Empréstimos 

CC11 Opções de compra 

CC12 Opções de venda 

CC13 Outros elementos patrimoniais 

 

Bloco de informação número 2: Informação sobre outros ativos e passivos na carteira dos 

OICR, SCR, SGFCR, SES e FES, com os seguintes campos: 

Código de categoria (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código 

da categoria do ativo ou passivo, sendo preenchido com o código de categoria da tabela 2.  

Descrição (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a designação do 

ativo ou passivo. 

Código de moeda (Campo 3): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código de 

moeda em que o ativo ou passivo se encontra denominado. 

Valor (Campo 4): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o valor do ativo ou passivo 

em euros, sendo preenchido com um valor positivo ou negativo, consoante o valor contribua de 

modo positivo ou negativo para o valor líquido global do OICR ou FES ou para o capital próprio 

da SCR, SGFCR ou SES. 

Campo 1 2 3 4 

Identificação 
Código 

categoria 
Descrição 

Código 

moeda 
Valor 

Domínio e 

Dimensão 

Código da 

tabela 2 

Dimensão máxima 

de 200 carateres* 
ISO 4217 

Dimensão máxima de 20 

carateres numéricos, com 2 

casas decimais 



 
 

 

 

Tabela 2 - Códigos de categoria de outros ativos e passivos 

Código de 

categoria 

 

Designação de outros ativos e passivos 

CC14 Caixa e depósitos à ordem 

CC15 Depósitos a prazo 

CC16 Empréstimos obtidos 

CC17 Outros ativos 

CC18 Outros passivos 

 

Bloco de informação número 3: Informação sobre os elementos extrapatrimoniais da carteira 

dos OICR, SCR, SGFCR, SES e FES, com os seguintes campos: 

Código de categoria (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código 

de categoria do elemento extrapatrimonial, sendo preenchido com o código de categoria da 

tabela 3. 

Código do elemento (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código 

do elemento extrapatrimonial, sendo preenchido com: 

 O ISIN, sempre que aplicável; 

 O CFI, não existindo ISIN. 

Descrição (Campo 3): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a designação do 

elemento extrapatrimonial. 

Objetivo (Campo 4): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a finalidade subjacente 

à transação do elemento extrapatrimonial, sendo preenchido com: 

  

  

Posição (Campo 5): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a posição aberta do 

contrato, sendo preenchido com: 



 
 

  

  

Quantidade (Campo 6): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a quantidade do 

elemento extrapatrimonial, sendo preenchido com o número de contratos. 

Exposição (Campo 7): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a exposição inerente 

ao elemento extrapatrimonial, sendo preenchido com o valor correspondente ao produto entre o 

número de contratos negociados, a unidade de negociação e o valor de mercado do ativo 

subjacente. 

 

Campo 1 2 3 4 5 6 7 

Identificação 
Código 

categoria 

Código 

elemento 
Descrição Objetivo Posição Quantidade Exposição  

Domínio e 

Dimensão 

Código 

da tabela 

3 

ISO 

6166, 

ISO 

10962 

Dimensão 

máxima de 

200 

carateres* 

E, H C, V 

Dimensão 

máxima de 

20 

carateres 

numéricos, 

com 2 

casas 

decimais 

Dimensão 

máxima de 

20 

carateres 

numéricos, 

com 2 

casas 

decimais 

 

 

Tabela 3 - Códigos de categoria de elementos extrapatrimoniais 

Código de 

categoria 

Designação do elemento extrapatrimonial 

CC19 Opções de compra 

CC20 Opções de venda 

CC21 Futuros 

CC22 Fowards 



 
 

CC23 Swaps 

CC24 Outros elementos extrapatrimoniais 

 

Bloco de informação número 4: Informação adicional sobre a carteira, com os seguintes 

campos: 

Valor líquido global do OICR ou capital próprio da entidade gestora (Campo 1): Campo de 

preenchimento obrigatório que identifica o valor líquido global dos OICR ou FES ou o valor do 

capital próprio da SCR, SGFCR ou SES, em euros. 

Ativo sob gestão (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o ativo sob 

gestão (AUM) do respetivo OICR ou FES ou o total do ativo sob gestão da SCR, SGFCR ou SES 

e dos OICR ou FES por si geridos, em euros, sendo calculado nos termos definidos no 

Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013 da Comissão de 19 de dezembro de 2012.  

Ativos líquidos (Campo 3): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o valor total de 

ativos líquidos, em euros; por ativos líquidos entendem-se os previstos no n.º 1 do artigo 416.º 

do Regulamento (UE) n.º 575/2013, excluindo a condição prevista na alínea d) do n.º 3 do 

referido artigo, e as disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito com prazo 

residual inferior a 30 dias ou mobilizáveis sem penalização num prazo máximo de 30 dias 

Campo 1 2 3 

Identificação VLGF ou CP AUM  Ativos líquidos 

Domínio e 

Dimensão 

Dimensão máxima de 

20 carateres numéricos, 

com 2 casas decimais 

Dimensão máxima de 

20 carateres numéricos, 

com 2 casas decimais 

Dimensão máxima de 

20 carateres numéricos, 

com 2 casas decimais 

 

Bloco de informação número 5: Informação sobre a aquisição e alienação de elementos 

patrimoniais da carteira, com os seguintes campos: 

Tipo de operação (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o tipo de 

operação, sendo preenchido com: 

 tos patrimoniais; 

  

Código de categoria (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código 



 
 

da categoria do elemento patrimonial adquirido ou alienado, sendo preenchido com o código de 

categoria da tabela 1. 

Descrição (Campo 3): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a designação do 

elemento patrimonial adquirido ou alienado. 

Data da operação (Campo 4): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a data de 

aquisição ou da alienação do elemento patrimonial. 

Código do emitente (Campo 5): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código 

da entidade visada pelo elemento patrimonial, sendo preenchido com: 

 O LEI, sempre que aplicável; 

 O número de identificação fiscal, não existindo LEI. 

Código da contraparte (Campo 6): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código 

da contraparte que alienou ou adquiriu o elemento patrimonial, sendo preenchido com: 

 Para operações executadas em plataformas de negociação, o respetivo MIC; 

 Para operações executadas fora de PN: 

o O LEI, sempre que aplicável; 

o O número de identificação fiscal, não existindo LEI. 

Designação da contraparte (Campo 7): Campo que identifica a descrição da contraparte que 

alienou ou adquiriu o elemento patrimonial, sendo de preenchimento obrigatório quando a 

operação é executada fora de PN. 

Jurisdição da contraparte (Campo 8): Campo que identifica o país de residência da 

contraparte que alienou ou adquiriu o elemento patrimonial, sendo de preenchido obrigatório 

quando a operação é executada fora de PN. 

Valor de aquisição (Campo 9): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o valor de 

aquisição do elemento patrimonial no caso do tipo de operação do campo 1 do bloco de 

patrimonial registado na carteira à data de alienação, em euros. 

Valor em carteira (Campo 10): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o valor do 

elemento patrimonial no caso do tipo de operação do campo 1 do bloco de informação número 

de alienação, em euros. 

Valor da operação (Campo 11): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o valor de 

aquisição ou alienação do elemento patrimonial, em euros. 



 
 

Campo 1 2 3 4 5 

Identificação 
Tipo 

operação 

Código 

categoria 
Descrição Data operação 

Código 

emitente 

Domínio e 

Dimensão 
AQ, AL 

Código da 

tabela 1 

Dimensão 

máxima de 

200 

carateres* 

ISO 8601 
ISO 17442, 

NIPC 

 

6 7 8 9 10 11 

Código 

contraparte 

Designação 

contraparte 

Jurisdição 

contraparte 

Valor 

aquisição 

Valor 

carteira 

Valor 

operação 

ISO 10383, 

ISO 17442, 

NIPC, NIF 

Dimensão 

máxima de 

200 

carateres* 

ISO 3166 

(Alpha-2 

code)  

Dimensão 

máxima de 

20 

carateres 

numéricos, 

com 2 

casas 

decimais 

Dimensão 

máxima de 

20 

carateres 

numéricos, 

com 2 

casas 

decimais 

Dimensão 

máxima de 

20 

carateres 

numéricos, 

com 2 

casas 

decimais 

 

 

Bloco de informação número 6: Informação sobre o desreconhecimento de elementos 

patrimoniais da carteira, com os seguintes campos: 

Código de categoria (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código 

do elemento patrimonial desreconhecido, sendo preenchido com o código de categoria da tabela 

1. 

Descrição (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a designação do 

elemento patrimonial desreconhecido. 

Data da operação (Campo 3): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a data do 

desreconhecimento do elemento patrimonial. 



 
 

Código do emitente (Campo 4): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código 

da entidade visada pelo elemento patrimonial, sendo preenchido com: 

 LEI, sempre que aplicável; 

 O número de identificação fiscal, não existindo LEI. 

Valor de aquisição (Campo 5): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o valor de 

aquisição do elemento patrimonial desreconhecido, sendo preenchido com o valor de aquisição 

à data do desreconhecimento, em euros. 

Valor em carteira (Campo 6): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o valor em 

carteira do elemento patrimonial desreconhecido, sendo preenchido com o valor em carteira à 

data do desreconhecimento, em euros. 

Campo 1 2 3 4 5 6 

Identificação 
Código 

conta 
Descrição 

Data 

operação 

Código 

emitente 

Valor 

aquisição 

Valor 

carteira 

Domínio e 

Dimensão 

Código 

da 

tabela 1 

Dimensão 

máxima de 

200 

carateres* 

ISO 8601 

ISO 

17442, 

NIPC 

Dimensão 

máxima de 

20 

carateres 

numéricos, 

com 2 

casas 

decimais 

Dimensão 

máxima de 

20 

carateres 

numéricos, 

com 2 

casas 

decimais 

 

 

 

ANEXO III 

INFORMAÇÃO RELATIVA AO CAPITAL E PARTICIPANTES DOS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO EM 

CAPITAL DE RISCO (OICR) [FUNDOS DE CAPITAL DE RISCO (FCR) E SOCIEDADES DE INVESTIMENTO 

EM CAPITAL DE RISCO (SICR)], FUNDOS DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL (FES) E ORGANISMOS DE 

INVESTIMENTO ALTERNATIVO ESPECIALIZADO (OIAE), INCLUINDO OS OIAE DE CRÉDITOS 

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 

Capital e 

Participantes 

Ficheiro de dados CEPNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.XML 

 

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

patrimonial autónomo 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. Caso 

o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a 

componente  

Todos os caracteres do nome do ficheiro são preenchidos. 

 
    

Quanto à estrutura e conteúdo do ficheiro de dados: 

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

"2020_reporte_CEP_schemas.zip" ou em versões atualizadas do mesmo, disponível no sítio 

da internet da CMVM. 

Opção de reporte com conteúdo 

No conteúdo a reportar o elemento ConteudoReporte do cabeçalho deve conter a indicação 

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 capital dos fundos de capital de risco 

(FCR), sociedades de investimento em capital de risco (SICR), fundos de empreendedorismo 

social (FES) e organismos de investimento alternativo especializado (OIAE), incluindo os OIAE 

de créditos, com os seguintes campos: 

Categoria de unidades de participação (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório que 

identifica as diferentes categorias de unidades de participação, sendo preenchido com: 

 seguido de 1 ou 2 carateres, que correspondem à identificação da categoria nos 

documentos constitutivos; 

  

Capital subscrito (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o valor do 



 
 

capital subscrito, imputado à respetiva categoria de unidades de participação, à data do reporte, 

em euros. 

Capital realizado (Campo 3): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o valor do 

capital realizado, imputado à respetiva categoria de unidades de participação, à data do reporte, 

em euros. 

Valor líquido global (Campo 4): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o VLGF do 

FCR, SICR, FES e OIAE, incluindo OIAE de créditos, imputado à respetiva categoria de unidades 

de participação, em euros. 

Devolução de capital realizado (Campo 5): Campo de preenchimento obrigatório que identifica 

o valor acumulado das devoluções de capital realizado efetuadas ao longo da vida do FCR, 

SICR, FES e OIAE, incluindo OIAE de créditos, imputado à respetiva categoria de unidades de 

participação, em euros. 

Distribuição de rendimentos (Campo 6): Campo de preenchimento obrigatório que identifica 

o valor acumulado das distribuições de rendimentos efetuados ao longo da vida do FCR, SICR, 

FES e OIAE, incluindo OIAE de créditos, imputado à respetiva categoria de unidades de 

participação, em euros. 

Quantidade (Campo 7): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o número de 

unidades de participação em circulação de cada categoria de unidades de participação. 

Campo 1 2 3 

Identificação Categoria Capital subscrito Capital realizado 

Domínio e 

Dimensão 

Dimensão mínima 

de 2 e máxima de 3 

carateres 

Dimensão máxima de 20 

carateres numéricos, com 

2 casas decimais 

Dimensão máxima de 20 

carateres numéricos, com 

2 casas decimais 

 

4 5 6 7 

VLGF 
Devolução capital 

realizado 

Distribuição 

rendimentos 
Quantidade 

Dimensão máxima de 

20 carateres 

Dimensão máxima de 

20 carateres 

Dimensão máxima de 

20 carateres 

Dimensão máxima de 

20 carateres 



 
 

numéricos, com 2 

casas decimais 

numéricos, com 2 

casas decimais 

numéricos, com 2 

casas decimais 

numéricos, com 2 

casas decimais 

 

Bloco de informação número 2: Informação sobre os participantes dos FCR, SICR, FES e 

OIAE, incluindo OIAE de créditos, com os seguintes campos: 

Categoria de unidades de participação (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório que 

identifica as diferentes categorias de unidades de participação, sendo preenchido com: 

 

nos documentos constitutivos; 

 o existam categorias de unidades de participação. 

Tipo (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o tipo de participante, 

sendo preenchido com um dos seguintes códigos: 

  

 profissionais; 

  

Residência (Campo 3): Campo de preenchimento obrigatório que identifica a residência do 

participante, sendo preenchido com um dos seguintes códigos: 

  

 para outros participantes. 

Número (Campo 4): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o número de 

participantes, sendo preenchido com o número de cada combinação de tipo e residência do 

participante. 

Quantidade (Campo 5): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o número de 

unidades de participação, sendo preenchido com o número de cada combinação de tipo e 

residência do participante. 

Campo 1 2 3 4 5 

Identificação Categoria Tipo 
Residê

ncia 
Número Quantidade 

Domínio e 

Dimensão 

Dimensão 

mínima de 2 e 

NP, PR, 

CE 
R, N 

Dimensão 

máxima de 20 

Dimensão máxima 

de 20 carateres 



 
 

máxima de 3 

carateres 

 

 

carateres 

numéricos 

numéricos, com 2 

casas decimais 

 

 

 

ANEXO IV  

INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS FUNDOS 

DE CAPITAL DE RISCO (FCR), SOCIEDADES DE INVESTIMENTO EM CAPITAL DE RISCO (SICR) 

HETEROGERIDAS, FUNDOS DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL (FES), FUNDOS DE INVESTIMENTO 

ALTERNATIVO ESPECIALIZADO (FIAE), SOCIEDADES DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ESPECIALIZADO 

(SIAE) HETEROGERIDAS E ORGANISMOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ESPECIALIZADO (OIAE), 

INCLUINDO OS OIAE DE CRÉDITOS 

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 

Rubricas do 

Balanço, 

Demonstração 

dos Resultados  

Ficheiro de dados DFINNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.XML 

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

patrimonial autónomo 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. 

Caso o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a 

componente  

Todos os caracteres do nome do ficheiro são preenchidos. 

   

Quanto à estrutura e conteúdo do ficheiro de dados: 



 
 

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

"2020_reporte_DFI_schemas.zip" ou em versões atualizadas do mesmo, disponível no sítio da 

internet da CMVM. 

Opção de reporte com conteúdo 

No conteúdo a reportar o elemento ConteudoReporte do cabeçalho deve conter a indicação 

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 rubricas de balanço dos fundos de capital 

de risco (FCR), sociedades de investimento em capital de risco (SICR) heterogeridas, fundos de 

empreendedorismo social (FES), fundos de investimento alternativo especializado (FIAE), 

sociedades de investimento alternativo especializado (SIAE) heterogeridas e organismos de 

investimento alternativo especializado (OIAE), incluindo os OIAE de créditos, com os seguintes 

campos: 

Código de conta (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código de 

conta, sendo preenchido de acordo com o código de conta da tabela 4. 

Valor de conta (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o saldo da conta 

no final de cada período de reporte, sendo preenchido com um valor positivo para as rubricas de 

ativo e passivo, e com um valor positivo ou negativo para as rubricas de capital próprio. 

Campo 1 2 

Identificação Código de conta Valor de conta 

Domínio e Dimensão Código da tabela 1 

Dimensão máxima de 20 

carateres numéricos, com 2 

casas decimais 

 

Tabela 4 - Códigos de conta das rubricas de balanço  

Código de 

Conta 

 

Designação 

BL01 Ativo Total 



 
 

BL02 Caixa e disponibilidades bancárias 

BL03 Aplicações em instituições de crédito 

BL04 Despesas com encargo diferido 

BL05 Acréscimos de rendimentos 

BL06 Ativos por impostos correntes 

BL07 Investimentos financeiros ao justo valor 

BL08 Outros investimentos financeiros 

BL09 Outras contas a receber 

BL10 Participantes 

BL11 Outros ativos 

BL12 Capital próprio total 

BL13 Capital subscrito realizado 

BL14 Capital subscrito não realizado 

BL15 Prémios de emissão 

BL16 Reservas legais 

BL17 Outras reservas 

BL18 Resultados transitados 

BL19 Resultado líquido do exercício 

BL20 Outras variações no capital próprio 

BL21 Passivo total 

BL22 Credores e outros recursos 

BL23 Receitas com rendimento diferido 



 
 

BL24 Acréscimos de gastos 

BL25 Passivos por impostos correntes 

BL26 Financiamentos obtidos 

BL27 Provisões 

BL28 Outros passivos 

 

Bloco de informação número 2: Informação sobre as rubricas da demonstração dos resultados 

dos FCR, SICR heterogeridas, FES, FIAE, SIAE heterogeridas e OIAE, incluindo OIAE de 

créditos, com os seguintes campos: 

Código de conta (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código de 

conta, sendo preenchido de acordo com o código de conta da tabela 5. 

Valor de conta (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o saldo da conta 

no final de cada período de reporte, sendo preenchido com um valor positivo ou negativo, 

consoante a rubrica contribua de modo positivo ou negativo para o resultado líquido do exercício. 

Campo 1 2 

Identificação Código de conta Valor de conta 

Domínio e Dimensão Código da tabela 2 
Dimensão máxima de 20 

carateres, com 2 casas decimais 

 

Tabela 5 - Código de conta das rubricas da demonstração dos resultados 

Código de 

Conta 

 

Designação 

DR01 Juros e rendimentos similares 

DR02 Encargos com comissões 

DR03 Outros fornecimentos e serviços externos 



 
 

DR04 Ganhos/perdas de investimentos financeiros ao justo valor 

DR05 
Ganhos/perdas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos 

conjuntos e associadas 

DR06 Perdas/reversões de imparidade de dívidas a receber 

DR07 Perdas/reversões de imparidade de investimentos não depreciáveis 

DR08 Aumentos/reversões de provisões 

DR09 Juros e encargos similares 

DR10 Outros rendimentos 

DR11 Outros gastos 

DR12 Resultado antes de impostos 

DR13 Imposto sobre o rendimento do exercício 

DR14 Resultado líquido do exercício 

 

 

 

ANEXO V  

INFORMAÇÃO RELATIVA AOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DOS FUNDOS DE 

CAPITAL DE RISCO (FCR), SOCIEDADES DE INVESTIMENTO EM CAPITAL DE RISCO (SICR) 

HETEROGERIDAS, FUNDOS DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL (FES), SOCIEDADES DE INVESTIMENTO 

ALTERNATIVO ESPECIALIZADO (SIAE) HETEROGERIDAS, FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO 

ESPECIALIZADO (FIAE) E ORGANISMOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ESPECIALIZADO (OIAE), 

INCLUINDO OS OIAE DE CRÉDITOS 

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 do 

Relatório e 

Contas Anual 

Ficheiro de texto FRCNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.PDF 
 

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

patrimonial autónomo 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. 

Caso o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a 

componente  

Todos os caracteres do nome do ficheiro são preenchidos. 

 
    

 

 

ANEXO VI  

INFORMAÇÃO RELATIVA AO RELATÓRIO DE AUDITORIA (RDA) DOS FUNDOS DE CAPITAL DE RISCO 

(FCR), SOCIEDADES DE INVESTIMENTO EM CAPITAL DE RISCO (SICR) HETEROGERIDAS, FUNDOS DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL (FES), SOCIEDADES DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ESPECIALIZADO 

(SIAE) HETEROGERIDAS, FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ESPECIALIZADO (FIAE) E 

ORGANISMOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ESPECIALIZADO (OIAE), INCLUINDO OS OIAE DE 

CRÉDITOS. 

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 do 

relatório de 

auditoria 

Ficheiro de dados RDANNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.XML 

 

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

patrimonial autónomo 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. 
 



 
 

Caso o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a 

componente  

Todos os caracteres do nome do ficheiro são preenchidos. 

    

Quanto à estrutura e conteúdo do ficheiro de dados: 

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

"2020_reporte_RDA_schemas.zip" ou em versões atualizadas do mesmo, disponível no sítio 

da internet da CMVM. 

Opção de reporte com conteúdo 

No conteúdo a reportar o elemento ConteudoReporte do cabeçalho deve conter a indicação 

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 conteúdo do relatório de auditoria (RDA) 

dos fundos de capital de risco (FCR), sociedades de investimento em capital de risco (SICR) 

heterogeridas, fundos de empreendedorismo social (FES), sociedades de investimento 

alternativo especializado (SIAE) heterogeridas, fundos de investimento alternativo especializado 

(FIAE) e organismos de investimento alternativo especializado (OIAE), incluindo os OIAE de 

créditos, com os seguintes campos: 

Tipo de opinião (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório que identifica as 

caraterísticas do RDA, sendo preenchido com um dos seguintes códigos:  

  

  

  

  

  

  

Campo 1 

Identificação Tipo de opinião 



 
 

Domínio e Dimensão SRE, CRE, OCR, OCE, EDO, ADV 

 

Bloco de informação número 2: Informação sobre as reservas no RDA, com os seguintes 

campos: 

Identificação de reservas (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo de 

opinião no campo 1 do bloco de informação número 1 for preenchido com o cód

 

Descrição da reserva (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo de 

opinião no campo 1 do bloco de informação número 1 for preenchido co

 

Campo 1 2 

Identificação Identificação de reservas Descrição da reserva 

Domínio e 

Dimensão 

Dimensão máxima de 3 

carateres numéricos 

Dimensão máxima de 2000 carateres 

alfanuméricos * 

 

 

Bloco de informação número 3: Informação sobre as ênfases no RDA, com os seguintes 

campos: 

Identificação de ênfases (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo de 

 

Descrição da ênfase (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo de opinião 

que identifica o texto da ênfase que consta do RDA. 

Campo 1 2 

Identificação Identificação de ênfases Descrição da ênfase 

Domínio e 

Dimensão 

Dimensão máxima de 3 

carateres numéricos 

Dimensão máxima de 2000 carateres 

alfanuméricos * 

 



 
 

 

Bloco de informação número 4: Informação sobre o auditor que assina o RDA, com os 

seguintes campos: 

Número de registo do revisor oficial de contas (ROC) (Campo 1): Campo de preenchimento 

obrigatório que identifica o número de registo na CMVM do ROC que assina o RDA.  

Número de registo da SROC (Campo 2): Campo que identifica o número de registo na CMVM 

da SROC a qual pertence o revisor oficial de contas (ROC) que assina o RDA. 

Campo 1 2 

Identificação Número de registo do ROC Número de registo da SROC 

Domínio e 

Dimensão 

Dimensão máxima de 8 carateres 

numéricos 

Dimensão máxima de 8 carateres 

numéricos 

 

 

ANEXO VII  

 INFORMAÇÃO RELATIVA AO REGULAMENTO DE GESTÃO DOS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO EM 

CAPITAL DE RISCO (OICR) [FUNDOS DE CAPITAL DE RISCO (FCR) E SOCIEDADES DE INVESTIMENTO 

EM CAPITAL DE RISCO (SICR)], FUNDOS DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL (FES) E ORGANISMOS DE 

INVESTIMENTO ALTERNATIVO ESPECIALIZADO (OIAE), INCLUINDO OIAE DE CRÉDITOS 

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 do 

Regulamento 

de Gestão 

Ficheiro de texto FRGNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.PDF 

 

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

patrimonial autónomo 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. 
 



 
 

Caso o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a 

componente  

Todos os caracteres do nome do ficheiro são preenchidos. 

 


