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O património 
do FI é 

representado 
por partes ou 

parcelas 
designadas 

por unidades 
de partici-

pação.

IV) a fácil monetarização do capital investido 
(possibilidade de tornar em dinheiro), sem 
esquecer a redução de custos devido o fenómeno 
da desintermediação.   

Existem várias tipologias de FI dentre elas 
destacam-se; a) os FI em valores mobiliários, que 
são aqueles que investem em sobretudo em valo-
res mobiliários, como acções e obrigações ou 
outros e, b) os FI imobiliários, que investem es-
sencialmente em imóveis. Existem ainda os FI 
especiais que têm maior flexibilidade do que os 
fundos clássicos (i.e., FI mobiliários e FI imo-
biliários) quantos aos limites de investimento. 
São estes, os fundos imobiliários para exploração 
agrícola, fundos imobiliários para exploração 
industrial, dentre outros. Contudo, à data actual, 
os fundos de investimento mobiliário, con-
stituem o tipo mais difundido no mercado. 

No que diz respeito as espécies, os FI podem ser: 
a) abertos, aqueles em que o número de unidades 
de participação é variável e os investidores po-
dem resgatá-las a todo momento, b) fechados, 
aqueles em que o número de unidades de partici-
pação é fixo e as mesmas só podem ser resgatadas 
aquando do termo do período de maturidade do 
fundo ou ainda c) mistos, constituídos por duas 
categorias de unidades de participação, uma em 
número fixo e outra variável. 

São essencialmente três tipos de intervenientes 
da indústria dos FI; os Participantes, os Profis-
sionais e a Entidade de Supervisão.  

Os investidores adquirem a qualidade de par-
ticipantes pela subscrição de unidades de partici-
pação de um FI, que pode ser feita junto da Enti-
dade Gestora ou da entidade Comercializadora 
do FI (geralmente Bancos). 

Quanto aos profissionais, podemos aqui desta-
car quatro; as (i) Sociedades Gestoras de Organ-
ismos de Investimento Colectivo (comumente 
designadas por SGOIC), que têm por objecto, a 
gestão dos FI (acctividade que pode ser também 
desempenhada por Sociedades Correctoras de 
Valores Mobiliários) e fazem-no com base nos 
seus documentos constitutivos, isto é, o Regula-
mento de Gestão e os Prospectos; a (ii) Entidade 
Depositária, responsável pela custódia dos acti-
vos dos FI bem como por fiscalizar a execução da 
política de investimento e aplicação dos rendi-
mentos; as (iii) Entidades Comercializadoras, 
responsáveis pela distribuição das unidades de 
participação dos FI e os (iv) Peritos Avaliadores 
de Imóveis de Organismos de Investimento Colec-
tivo, com a função de avaliar o valor dos imóveis 
que integram a carteira de um FI Imobiliário. 

A supervisão deste seguimento, está a cargo da 
Comissão do Mercado de Capitais, que tem em 

sentido técnico, poderes de regulamentação e 
supervisão . O seu poder de supervisão passa pela 
emissão de autorizações, tanto para a consti-
tuição de Fundos de Investimento como de socie-
dades gestoras, se preenchidos os requisitos le-
gais para o efeito, a aprovação dos contratos 
celebrados entre o FI e as Entidades prestadoras 
de serviços, dos documentos constitutivos do FI 
bem como as alterações subsequentes que pos-
sam advir.   

Após à aprovação de todas as peças que ditam 
as regras de funcionamento de um determinado 
FI, a CMC efectua um acompanhamento contínuo  
à actividade desenvolvida pela Sociedade Gestora 
e demais entidades conexas e garante à protecção 
dos investidores, essencialmente no que toca à 
política de investimento, a aplicação dos valores 
investidos, as regras de dispersão de risco, dis-
pondo, de poderes sancionatórios para os infrac-
tores das condutas impostas por lei. 

Existem riscos associados aos FI, ou seja, deve-
se ter em conta que, cada fundo, pelas suas carac-
terísticas, está sujeito a riscos próprios, que de-
vem ser avaliados com base nos respectivos 
documentos constitutivos. Contudo, são comu-
mente associados aos FI, os riscos de mercado , 
risco de Capital , risco de remuneração , e o risco 
de liquidez, sobretudo para os fundos abertos, 
que devem deter elevada liquidez atendendo à 
possibilidade de ocorrência de resgates em massa 
pelos participantes.  

Ao investir em FI deve-se ainda ter o cuidado de 
conhecer o produto que está a ser oferecido, isto 
é tomar contacto com os documentos constituti-
vos que elucidam sobre a natureza do FI, riscos de 
investimento, custos, activos que compõe a car-
teira, objectivos e politica de investimento, den-
tre outras informações necessárias para a tomada 
de uma decisão consciente sobre o investimento. 
Em caso de dúvidas, contactar a Entidade comer-
cializadora e a Entidade Gestora ou até mesmo a 
Entidade Depositária para os esclarecimentos 
que se mostrarem necessários. M 

 
1 Artigo 17.º do Código de Valores Mobiliários (doravante CódVM), 
aprovado pela Lei n.º 22/15 de 31 de Agosto e do artigo 12.º do 
RJOIC.  
2 Competência que lhe é atribuída pelo artigo 26.º do CódVM.  

3 Tendo em conta as flutuações de preços, pelo que existe a possibi-
lidade de perda de parte do capital investido. 
 4Quanto maior a classe de risco a que o fundo pertence, maior é o 
potencial de valorização, porém maior também é a probabilidade 
de perdas significativas. 
 5 Os rendimentos gerados pelo FI não são conhecidos no momento 
de aquisição das UP, estando dependente da evolução das cotações 
dos activos que os compõe.

Um Fundo de Investimento (FI) é um in-
strumento que resulta da captação de 
capital junto de diversos investidores, 
constituindo o conjunto desses inves-

timentos um património autónomo, sem person-
alidade jurídica, gerido por especialistas que o 
aplicam numa variedade de activos. O património 
do FI é representado por partes ou parcelas des-
ignadas por unidades de participação.  

A disciplina dos FI, vem regulada essencial-
mente no Regime Jurídico dos Organismos de 
Investimento Colectivo (RJOIC), aprovado pelo 
Decreto Legislativo 7/13 de 11 de Outubro e, de-
mais instrumentos normativos da CMC. 

Os FI, desenvolvem uma importante função 
económica na sociedade industrial moderna, 
pois difundem-se como um incentivo à poupança, 
pelo apelo a novos investidores e pela diversifi-
cação das formas de investimento que, apresen-
tam, quando comparados com outras formas, 
vantagens substanciais, entre elas contam-se: I) 
o acesso pelo investidor comum ao mercado 
grossista com vantagens de preço, II) variedade 
e iii) diversificação de investimento, que de outro 
modo não seria possível i) a segurança do capital 
investido, II) a aplicação de um regime fiscal mais 
favorável, III) a simplicidade quanto à forma de 
investimento e 
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