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PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA Nº 1/2015 

REGULAMENTO SOBRE OS ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO 

 

 

1. O OBJECTO DA CONSULTA 

 

O presente documento procede à apresentação e justificação do projecto de Regulamento da 

AGMVM sobre Organismos de Investimento Colectivo, apresentando, de forma breve, a sua 

estrutura, e destacando, fundamentadamente, os principais traços dos quadros regulamentar e 

legal ora propostos. 

 

a) Regulamento sobre Organismos de Investimento Colectivo 

O presente regulamento visa desenvolver regulamentarmente o disposto na nova versão do 

Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

15/2005, de 14 de fevereiro, conforme última redação dada pelo Decreto-Lei n.º 3/2014, de 16 

de Janeiro. 

Em relação a este projecto de regulamento, a AGMVM gostaria, em particular, de submeter à 

consulta pública as seguintes questões: 

1. Concorda com os requisitos fixados para a comercialização em Cabo Verde de 

unidades de participação de OIC domiciliados num país estrangeiro, não 

membro da OCDE? 

2. Concorda com as fórmulas empregues para o cálculo de medidas de 

rentabilidade e de risco? 

3. Concorda com as regras de cálculo do valor líquido global do OIC? 

4. Concorda com o esquema remuneratório proposto para as entidades gestoras de 

fundos de investimento alternativo? 
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2. O PROCESSO DE CONSULTA 

 

A AGMVM entende submeter o descrito projecto a escrutínio público, para que todos os 

agentes do mercado e restantes membros da sociedade civil possam pronunciar-se sobre o 

mesmo, endereçando comentários, sugestões e contributos em relação às soluções 

apresentadas.  

Convidam-se, assim, os agentes do mercado, os investidores, os académicos e o público em 

geral a pronunciar-se sobre o documento ora apresentado. 

O presente processo de consulta decorrerá entre o dia 30de março de 2015 e o dia 30de Abril 

de 2015. Assim, as respostas ao presente documento de consulta devem ser submetidas à 

AGMVM até ao próximo dia 30 de Abril de 2015. 

No âmbito do processo regulamentar em curso, tendo em especial atenção a novidade e 

complexidade das matérias em questão e o estado embrionário destas matérias em Cabo 

Verde, mostra-se essencial aferir a sensibilidade do público e atender às preocupações do 

mercado, dos seus agentes e participantes, relativamente às diversas matérias que são agora 

objeto de regulamentação. 

Os contributos devem ser remetidos, preferencialmente, para o endereço de correio 

agmvm@bcv.cv. As respostas à consulta pública podem igualmente ser remetidas, por 

correio normal, para a morada da AGMVM (Av. Amílcar Cabral 101, Praia). 

Por razões de transparência, a AGMVM propõe-se publicar os contributos recebidos ao abrigo 

desta consulta. Caso o respondente se oponha à referida publicação deve comunicá-lo 

expressamente no contributo enviado. 

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional sobre a presente consulta pública pode ser 

elucidada pela Dr.ª Maria Encarnação Alves Rocha , Auditora Geral do Mercado de Valores 

Mobiliários.  
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