
 
 

 

Procedimentos para notificações de posições curtas 

 

As notificações de posições líquidas curtas em ações e em dívida soberana e das posições não 
cobertas em swaps de risco de incumprimento de crédito soberano apresentadas nos termos do 
artigo 5.º, n.º 1, do artigo 7.º, n.º 1, ou do artigo 8.º do Regulamento (UE) n.º 236/2012 devem 
ser realizadas de acordo com o seguinte procedimento: 

1. Na área do website da CMVM relativa ao short selling descarregue o ficheiro de reporte 
relevante: 

a. Para notificações de posições curtas, utilize o ficheiro designado por 
“Formulário para a notificação das posições líquidas curtas”; 

b. Para cancelamentos de notificações anteriormente reportadas, utilize o ficheiro 
designado por “Formulário para a anulação de notificações incorretas”. 

2. Preencha os campos pertinentes de acordo com o previsto no documento “Lista de 
campos”; 

3. Redenomine o ficheiro de forma que: 
a. O código BIC do titular da posição apareça no início do nome do ficheiro (se o 

titular da posição não tiver um código BIC, deve utilizar-se um nome 
abreviado); 

b. Depois do código BIC, o nome do ficheiro deverá conter um código 
identificativo do tipo de comunicação (SSRN para notificações das posições 
líquidas curtas; SSRC para anulação de notificações incorretas); 

c. O nome do ficheiro deverá terminar com a data da comunicação a submeter de 
acordo com o seguinte formato: “AAAAMMDD”. 

4. Envie o ficheiro para cmvm@cmvm.pt. 
 

Exemplo 1: No dia 1 de novembro, o Titular da Posição com o código BIC BICXYZABXXX 
pretende reportar uma notificação de posição líquida curta. O nome do ficheiro deverá ser 
BICXYZABXXXSSRN20121101.xlsx. 

Exemplo 2: No dia 3 de novembro o Titular da Posição com o código BIC BICXYZABXXX 
pretende reportar um cancelamento de uma notificação anteriormente reportada. O nome do 
ficheiro deverá ser BICXYZABXXXSSRC20121103.xlsx. 

Todos os documentos acima mencionados podem ser descarregados na área respeitante ao short 
selling do sítio da internet da CMVM localizada no seguinte endereço: 

http://web3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/shortselling/index.cfm  
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